Anmälan arbete inom vattenskyddsområde

i Örebro kommun

Anmälan av arbete ska sökas enligt vad står som skrivet i aktuellt vattenskyddsområdes föreskrifter
Ansvarig för anmälan
Företag

Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning
E-postadress

Mobiltelefonnummer

Ansvarig
Fakturaadress

Fakturareferens/referenskod

Vattenskyddsområde och fastighet/er som arbete ska utföras på
Vattenskyddsområde
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Kortfattad beskrivning av arbetet

Till anmälan ska en karta i skala 1:10000 – 1:50000 bifogas. På kartan anges var arbetet ska utföras, placering
av eventuella upplag, uppställning av eventuella fordon etc.
De arbetsmaskiner som ska användas för arbetet inom vattenskyddsområdet redovisas genom att en
miljödeklaration för varje maskin bifogas denna anmälan.

Behandling av personuppgifter
2019-08-01

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.
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Fordon och arbetsmaskiner
Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Arbetsperiod

Arbetet ska utföras under vecka
Arbetstider:

, 20

Måndag – fredag, kl

till och med vecka
Lördag, kl

, 20
Söndag, kl

Miljöskyddsåtgärder som ska vidtas
Åtgärder för skydd mot vatten- och markförorening

Åtgärder för skydd mot bullerstörning, damm och avgaser

Åtgärder för skydd mot ev. annan störning
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Observera att du måste få din anmälan godtagen innan arbetet påbörjas.
Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten och övriga handlingar sänds till:
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige (2018), för närvarande är
timavgiften 1020 kr.

Med stöd av Miljöbalkens andra kapitel gäller följande generella regler för arbete inom vattenskyddsområde:
-

-

Tankning får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
Påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
Endast bränsle av miljöklass 1 får användas.
Arbetsmaskiner som utför arbete inom vattenskyddsområde ska använda hydraulvätskor som finns upptagna på Statens
provningsanstalts förteckning över hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk Standard 15 54 34. Aktuell
utgåva av förteckningen kan beställas från Statens Provningsanstalt eller laddas ner från www.sp.se/km/hydraul
Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och även motordrivna handredskap, exempelvis motorsåg, ska drivas med
akrylatbensin eller bränslen med likadana eller bättre miljövärden.
Utanför arbetstid får ingen uppställning av fordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsområde utom på
anvisade platser.
Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.
Upplag av flis och timmer bör bortforslas inom två månader.
Företaget som utför arbeten inom vattenskyddsområden ska redovisa rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka,
haveri, spill eller läckage som riskerar att förorena mark och/eller vatten.
Företaget som utför arbeten inom vattenskyddsområden ansvarar för att personal som arbetar inom vattenskyddsområde
är informerad om och följer gällande bestämmelser.
Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.
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