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Anmälan eller ansökan om tillstånd
enligt skyddsföreskrifter för Blacksta
vattenskyddsområde

Personuppgifter, fastighetsägare/sökande
Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden
Beskriv berört område. Väg, naturområde, närheten till bostäder.

Ange syftet med åtgärden. Gör en närmare beskrivning av verksamheten/åtgärden. Vilka arbeten kommer att vidtas. Ange om
det kommer att uppstå massor eller om nya massor kommer tillföras.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Beskriv miljöpåverkan
Beskriv vilken påverkan den planerade verksamheten eller åtgärden bedöms ha på vattentäkten. Finns andra skyddade värden
på platsen? Beskriv eventuella andra störningar, t.ex. buller, damm och avgaser.

Beskriv skyddsåtgärder
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minimera påverkan på vattentäkten? Beskriv vilka andra åtgärder som
kommer vidtas för att minimera påverkan på andra skyddade värden.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Fordon och arbetsmaskiner
De arbetsmaskiner som ska användas för arbetet inom vattenskyddsområdet redovisas genom att en miljödeklaration för varje
maskin bifogas denna ansökan.
Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Fabrikat och modellbeteckning

Årsmodell

Arbetsperiod
Datum för arbetets start: ____________________________________

Arbetstider

Datum för arbetets start: ____________________________________

Måndag-fredag

Lördag

Söndag

________________________________

________________________________

________________________________

Till ansökan/anmälan bifogas
☐ Karta i skala 1:10 000–1:50 000. På kartan anges var arbetet ska utföras, placering av eventuella upplag,
uppställning av eventuella fordon etc.
☐ Yttrande från berörda fastighetsägare/grannar

Underskrift
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

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

Tankning, 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.

•

Verksamhetsutövare 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.
Verksamhetsutövare 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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Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 01958 80 00 eller servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att
kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att
samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla
personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark
Lantbruk
Animaliska biprodukter
Små avlopp
Värmepump
Kemikalier
Renhållning
Områdesskydd
Hälsoskydd

Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i
myndighetsnämndens myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer
behandlas med stöd av artikel 9.2G i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av
personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress,
telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina personuppgifter kommer sparas för evigt och
arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar
inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det
är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.
För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter. Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet,
inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Vaverken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.
Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att nämnden
behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina
personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
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