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Ansökan om ny grundvattentäkt

Strömstads kommun, miljö- och
byggförvaltningen 452 80 Strömstad
mbn@stromstad.se, 0526-190 00
* = Obligatorisk uppgift

Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Postnummer*

Organisations-/personnummer*

Postort*

Telefon (även riktnummer)*

Land

Utdelningsadress*

E-postadress

Namn (kontaktperson om sökanden är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Postnummer*

Utdelningsadress*

Postort*

Typ av fastighet*
Åretruntbostad

Ange antal byggnader med indraget vatten ………………………………………………………..

Fritidshus

Ansökan avser
Ny grundvattentäkt

Antal hushåll som ska anslutas till grundvattentäkten**

Borrad brunn

1

2

Grävd brunn

Fler

Om fler än ett hushåll, ange vilka fastigheter som ska nyttja brunnen:
__________________________________________________________________________________________________________________
Orsak till att ny grundvattentäkt ska upprättas:

__________________________________________________________________________________
**Försörjer brunnen tre eller fler hushåll kan det även vara en tillståndspliktig vattenverksamhet, tillstånd för vattenverksamhet söks då hos mark- och miljödomstolen.

Sid 2 (2)

Uppgifter om fastigheten och skyddsavstånd
Ja

Finns det avloppsanläggningar inom 100 meter från ny brunn?

Finns det dricksvattentäkter (även oanvända) inom 150 meter från borrad brunn?

Ja

Nej

Nej

Finns det dricksvattentäkter (även oanvända) inom 50 meter från grävd brunn?

Ja

Nej

Finns det energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter från borrad brunn?

Ja

Nej

Avstånd från den tänkta brunnens placering till havet: ___________ meter

Markbeskaffenhet: _____________________________________________________________________

Brunnsborrare (Certifierad borrare krävs, därför är uppgiften obligatorisk)
Firmanamn:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

RISE certifieringsnummer:

E-post:

Övriga upplysningar

Till ansökan ska bifogas
Situationsritning över fastigheten där följande är markerat:
1. Den nya brunnens läge
2. Om ansökan avser en borrad brunn, markera omkringliggande brunnar (även oanvända) inom 150 meter
3. Om ansökan avser en grävd brunn, markera omkringliggande brunnar (även oanvända) inom 50 meter
4. Energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter
5. Avloppsanläggningar inom 100 meter, uppge även om avloppsanläggning ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan bistå med kartunderlag.

Kommunikation
Godkänner du kommunikation via e-post?*
Ja

Nej

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på www.stromstad.se/taxor

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig
hittar du på vår webbsida, www.stromstad.se/personuppgifter

