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Sökande 
Förnamn och efternamn Person-/organisationsnummer 

Adress Postadress 

E-post Telefon 

Fastighet/Vägnummer 

Fastighetsbeteckning/vägnummer Fastighetsadress 

 
Ansökan avser 

Befintlig verksamhet      Ny verksamhet      Ändring befintlig verksamhet    

Verksamheten kommer att bedrivas inom: 

 Primär zon  Sekundär zon  Tertiär zon 

Kryssa i de rutor som är aktuella: 

 Hantering av petroleumprodukter 

 Yrkesmässig hantering av naturgödsel, växtnäringsämnen och ensilage 

 Hantering av kemiska bekämpningsmedel 

 Inrättande av avloppsanläggning eller utsläpp av avloppsvatten 

 Tillfälligt upplag av snö, salt, avfall och förorenade massor 

 Tillfälligt upplag av bark, timmer, flis, spån, pellets och ved 

 Etablering av industriell verksamhet 

 Schaktningsarbete, sprängning, pålning, borrning, spontning samt åter-/utfyllnad av schaktmassor  

 Hantering av kemiska produkter 

 Anläggning för lagring/utvinning av värmeenergi ur berg, mark och/eller vatten Uttag av grundvatten 

 Halkbekämpning, dammbindning m.m. med salt eller annan kemikalie 

 Annat:  

Arbetet beräknas påbörjas: Arbetet beräknas avslutas: 

 
Beskrivning av åtgärden/verksamheten 
(Beskriv hur arbetet kommer gå till samt varför det måste ske inom vattenskyddsområde) 
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Riskanalys 
(Beskriv vilka konsekvenser en olycka kan medföra för vatten och mark samt vilka förebyggande och 
skadebegränsande åtgärder som kommer vidtas) 

 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Bifoga följande till ansökan 

 Karta/situationsplan över fastigheten där närhet till vattendrag och brunnar framgår  

 En geologisk bedömning, som krävs vid: 

o djupare schakter än 1 meter inom primär zon och 2 meter inom sekundär zon 

o större mängder vatten som ska omsättas (pumpas eller likande) 

o i övrigt bedömd hög risk för påverkan på grundvattnets kvalitet eller kvantitet 

 

Datum och underskrift 
Sökandes underskrift Namnförtydligande Datum 

Fastighetsägares underskrift (om annan än sökande) Namnförtydligande Datum 

Information 

 Scanna och skicka gärna ansökan via e-post till mob@berg.se. Om ansökan skickas med posten 
så är adressen Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg 

 För prövning och handläggning av ansökan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. 
Taxan finns tillgänglig på kommunernas hemsidor som står angivna i fotnoten. 

 Ansökan kan inte behandlas innan den är komplett 
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid 
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 
c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 10 år. Vi 
kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 
dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår 
hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har 
rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 
845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. 
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