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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR SCHAKTNINGSARBETEN INOM 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Primär och sekundär skyddszon – tillstånd krävs av miljönämnden för schaktningsarbeten 

Sökande 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer Mobilnummer 

E-post Faxnummer 

Organisationsnummer/Personnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökande ovan) 

Fakturaadress, postnummer, ort 

Område 
Ansökan gäller följande vattenskyddsområde: 

Beskrivning av schaktningsarbetet och plats 
Fastighet där schaktningen ska ske: 

Finns tillstånd från fastighetsägare: Ja         Nej  
När ska arbetet ske 

Fr.o.m 20          -  t.o.m 20          -          -   
Beskriv schaktningsarbetet som ska ske, hur djupt kommer schaktningen att ske (om 
pappret inte räcker går det bra att bifoga på annat papper):

Ifylld ansökan skickas till: 
miljoenheten@mark.se eller: 
Marks kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljöenheten 

 
511 80 Kinna 

-

mailto:mhn@mark.se
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Arbetsfordon, byggnader och tankning 
Ska arbetsfordon ställas upp (t.ex. över natten) inom vattenskyddsområdet:     Ja    Nej  

Har fordonen slangbrottsventil och biologisk lättnedbrytbar hydraulolja:            Ja    Nej  

Ska arbetsbodar eller andra byggnader ställas upp inom vattenskyddsområdet: Ja    Nej  

Ska tankning ske inom vattenskyddsområdet:                                                 Ja    Nej  

Ska tankar ställas upp inom vattenskyddsområdet:                                          Ja    Nej  

Transporter och massor 
Finns det väg till schaktningsstället:   Ja      Nej  

Om nej beskriv hur transporten fram till schaktstället kommer att ske:

Vart ska schaktmassorna köras:

Ska andra fyllnadsmassor än de som schaktats upp användas:    Ja  Nej

Om ja beskriv miljöstatus på massorna och om massorna kan utgöra en risk för 
vattentäkten:



Förebyggande åtgärder för att undvika utsläpp som kan påverka yt- eller grundvatten 
(t.ex. maskinernas kondition osv.) 
Vilka förebyggande åtgärder kommer att vidtas: 

Åtgärder vid utsläpp (t.ex. läckage från arbetsmaskiner, tankning m.m.) 
Vilka åtgärder kommer att vidtas vid utsläpp: 

Avstånd till grundvattenyta 
Ange minsta avstånd till grundvatten ytan för det område där schaktningen ska ske: 

Till ansökan skall bifogas karta som visar: 
• Var schaktning ska ske.
• Avstånd till ytvatten (diken, täckdiken, sjöar mm) och vattentäkter (ex. borrade och

grävda brunnar).
• Transportväg till och från schaktningsstället
• Eventuella uppställningsplatser för fordon, arbetsbodar, tankställen

Om du vill ha hjälp med kartunderlag så tveka inte att kontakta miljöenheten på telefon 
0320-21 70 00 (växel). 

Sökandes underskrift 
Datum Namnteckning 

Övriga upplysningar 

Bygglov 
Tänk på att bygglov kan behövas. Om du är osäker kontakta kommunens bygglovsavdelning. 

Avgifter 
För behandling av ansökan kommer timavgift att tas ut i enlighet med den av  
kommunfullmäktige fastställda taxan. Avgiften för ansökningar från privatpersoner motsvarar 
två timmars handläggningstid. Avgiften för ansökningar från verksamheter eller företag 
timdebiteras.  
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Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  

Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se  

Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som 
plan- och bygglovslagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att  
genomföra enkäten Löpande insikt. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp 
av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för  
genomförandet av enkäten Löpande Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av 
sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, 
https://www.imy.se/. 
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