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Uppgifter om sökande 
Företagets namn eller privatperson *) Person- eller organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Fastighetsbeteckning Kommun 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer Postort 

Fakturareferens (till exempel YY-nummer, ID-nummer) 

Kontaktperson Telefon dagtid, helst mobiltelefon E-postadress 

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan. 

 

Hur vill du ta emot beslut och tillhörande handlingar?  via post  via e-post 

 

Ansökan avser 

 Befintlig verksamhet   Ny verksamhet  Ändring befintlig verksamhet 

   

Verksamheten kommer att bedrivas inom: vso = Vattenskyddsområde 

 Primär zon, Tjörnarps vso  Primär zon, Ormanäs vso  Primär zon, Orups vso 

 Sekundär zon, Tjörnarps vso   Sekundär zon, Ormanäs vso  Sekundär zon, Orups vso 

   

 

  

Skickas till: 

Höörs kommun 

Miljöenheten 

Box 53 

243 21 Höör 
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Allmänna uppgifter om verksamheten 
Verksamhetens namn 

Fastighetsägare om annan än 

sökande 

Fastighetsägarens kontaktperson Telefonnummer dagtid till 

fastighetsägare 

Vilken typ av verksamhet avser ansökan? 

 Schaktnings/markarbeten  Husbehovstäkt 

Beskriv kortfattat tänkt verksamhet och motivera varför verksamheten måste ske inom vattenskyddsområde 

Beräknad tidpunkt för igångsättande (år, månad, dag) Beräknad tidpunkt för avslutning (år, månad, dag) 

Till vilket djup under befintlig markyta kommer 

markarbeten/täktarbete att ske? 

Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och 

befintlig markyta? 

Hur har högsta grundvattenytan uppmätts? 

Hur stor är ytan (bredd x längd) för tilltänkt arbete? Hur stor är beräknad volym av massor som ska tas ut? 

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att skydda grund-/ytvatten från förorening? 

Finns kända natur- och kulturvärden inom området eller i närheten? Om ja, vad och markera platsen på kartan som ska 

skickas med ansökan 

 Ja:       

   

 Nej 

Kommer material att fraktas till anläggningen utifrån? Om ja, är dessa massor rena? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 
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Där schaktning/markarbete planeras, finns det föroreningar sedan tidigare? 

 Ja:        

   

 Nej 

Där schaktning/markarbete planeras, finns jordart som innehåller alunskiffer? 

 Ja:        

   

 Nej 

 

Uppgifter om arbetsfordon 
Antal arbetsmaskiner eller fordon Typ av arbetsmaskiner eller fordon 

Kommer fordon att ställas upp inom vattenskyddsområde? Om ja, markera platsen på kartan som ska skickas med 

ansökan. 

 Ja  Nej 
  

Mellan vilka tider kommer uppställning att ske? Mellan vilka datum kommer uppställning att ske? 

Hur långt är det till närmaste sjö, vattendrag, dike eller liknande? 

Beskriv var fordonen kommer att tankas och på vilket underlag (till exempel gräs, hårdgjord yta eller skogsmark). Om 

tankning kommer att ske inom vattenskyddsområde så markera platsen på kartan som ska skickas med ansökan. 

Beskriv hur dagvatten från uppställningsytan tas omhand. 

Finns saneringsutrustning? Om ja, ange vilken typ. 

 Ja:        

   

 Nej 
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Beskrivning av omgivningen (till exempel närhet till vattendrag, uttagsbrunnar, jordmån) 

 

 

Riskanalys 

En bedömning och värdering av den risk som verksamheten/åtgärden kan utgöra för vattenkvaliteten i 

vattentäkten. Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt 

redogöra för de förebyggande och skadebegränsande åtgärder som kommer vidtas 

 

Övriga upplysningar 

 

Uppgifter om husbehovstäkt. Fylls i endast om ansökan avser husbehovstäkt 

Vilket material kommer att brytas i täkten? 

 Grus   Sand  Morän  Berg  Torv 

 Matjord  Annat:       

Vilka mängder ska brytas i täkten? Ange som vikt eller volym. 
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Vad ska materialet användas till? 

Vad används marken till i dagsläget? 

 Åker/vall   Bete  Mosse  Skog  Hygge 

Annat:       

Vilken vegetation finns idag på platsen? 

Beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutad täkt (till exempel släntning eller planering) 

Beskriv hur marken ska användas efter avslutad täkt. 

 

 

Följande dokument är obligatoriska att skicka in tillsammans med 
ansökan! 

 

• Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad. På kartan ska ni tydligt markera: 

▪ Var schaktningsarbeten, markarbeten och/eller husbehovstäkt kommer att bedrivas. 

▪ Var eventuella fordon kommer att ställas upp och var de kommer att 

tankas, om det sker inom vattenskyddsområde. 

• Kemikalieförteckning över vilka kemikalier som kommer att hanteras inom 

vattenskyddsområde, till exempel oljor och drivmedel. 
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Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om 

firmatecknare) 

Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns. 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. 

Ort och datum: Ort och datum: 

Namnteckning: Namnteckning: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Personnr. / Org.nr: Personnr. / Org.nr: 

 

Information om avgift 

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden i Höörs kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan om 

tillstånd för schaktnings-, markarbeten eller husbehovstäkt inom vattenskyddsområde, enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige 

Ansökan inlämnad av 
 

Datum Namn 

 

Hantering av personuppgifter  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid 

handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och 

andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina 

personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig 

nämnd är tillstånds- och tillsynsnämnden.  

 

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. 

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer 

information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se 
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