Anmälan/ansökan enskild vattentäkt

Anmälan/ansökan –
enskild vattentäkt

Region Gotland

Enligt 9 kap. 10 § miljöbalken och 2 §
lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön, samt i förekommande fall
enligt vattenskyddsföreskrifter.

Anmälan/ansökan – enskild vattentäkt
Sökanden
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Adress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än vad som angetts under Namn/Företag)
Faktureringsadress

Postadress

Anmälan/ansökan
Typ av brunn
☐ Borrad

Typ av fastighet
☐ Fritidshus

Orsak till anläggning av vattentäkt
☐ Nybyggnad

☐ Grävd

☐ Permanentboende

☐ Förbättring

☐ Annat, ange:

☐ Övrigt

Fastighetsbeteckning
På vilken fastighet ska vattentäkten placeras?
Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Telefonnummer

E-postadress

Övrig information
Ange vilken fastighet samt antal hushåll vattentäkten ska försörja. Om vattentäkten ska försörja flera fastigheter, ange alla
fastighetsbeteckningar samt antal hushåll per fastighet.

För annan användning än normal hushållsanvändning, beskriv typ av verksamhet samt planerat vattenuttag i liter per dygn vid
full verksamhet.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Planerat startdatum för anläggande av vattentäkten

Uppskattat djup saltvattennivå
meter
☐ Vet ej

Planerat djup på vattentäkten
meter
☐ Vet ej

Observera! Verksamheten får ej påbörjas innan tillstånd finns.
Vattenskyddsområde
Tillståndsplikt gäller inom vattenskyddsområde (VSO) för bland annat Visby, Åminne och Bästeträsk.
Se www.gotland.se/vattenskydd för mer information.
Placeras vattentäkten inom vattenskyddsområde med tillståndsplikt?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej

Entreprenör
Firmanamn

Telefonnummer

Adress

Postadress

E-postadress
Ansvarig entreprenör (Namn, Efternamn)

Telefonnummer (om annat än det som tidigare angetts)

☐ Direktkontakt kan ske med entreprenör

Övriga upplysningar

Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnunderskrift

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan
En situationsplan (karta i passande skala, till exempel 1:500-1:1000) över fastigheten ska bifogas anmälan/ansökan.
Följande ska vara markerat på situationsplanen:
Den planerade vattentäktens läge.
Alla vattentäkter, energibrunnar, åkermark och avloppsutsläpp inom 100 meter från den nya brunnen. Vid skillnad i
marknivå, uppge om närmaste avloppsutsläpp ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med vattentäkten.
Kortaste avståndet från vattentäkten till egen fastighetsgräns.
Avstånd till närmaste avloppsutsläpp (till exempel infiltration, markbädd och liknande).
Rita in den närmaste (oftast den egna) avloppsanläggningens olika delar, som till exempel slamavskiljare, pumpbrunn
och WC-tank med mera.
Rita in befintliga och planerade byggnader, vägar och infart samt övrigt som kan påverka vattentäkten.
Riktvärden vid placering
Riktvärden för minsta skyddsavstånd från den planerade vattentäkten till:
Avloppsutsläpp (infiltration, markbädd och liknande), energibrunn och åkermark – minst 50 meter.
Avloppsbrunnar (tvåkammarbrunn, trekammarbrunn, pumpbrunn, WC-tank och liknande) – minst 20 meter
Fastighetsgräns – minst 15 meter.
Annan vattentäkt – minst 30 meter, men så långt avstånd som möjligt för att inte påverka närliggande vattentäkter.
Befintliga och planerade byggnader – minst 4 meter. Det ska vara ett säkerhetsavstånd mellan vattentäkter och
byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion och husfasad vid anläggning eller underhåll.
Observera att avstånden är riktvärden. Till exempel kan avstånden behöva utökas om avloppsanläggningen
ligger uppströms från vattentäkten.

Övrig information










Brunnsprotokoll ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom 4 veckor, eller enligt särskilda överenskommelser
efter att brunnen anlagts.
Vid brunnsborrning på Gotland är det viktigt att inte borra så djupt att borrhålet når underliggande saltvattenskikt. Därför
ska kloridhalt mätas kontinuerligt under borrning och registreras i brunnsprotokollet.
Vid olägenhet som exempelvis saltinträngning, kommer krav att ställas på tätning av borrhål.
Det är viktigt att uppnå och beakta tillräckliga skyddsavstånd till föroreningskällor.
Tänk på att vara ute i god tid med din anmälan/ansökan.
Invänta beslut innan borrning/grävarbeten påbörjas.
Anmälningsplikt för att anlägga vattentäkt gäller över hela Gotland. Inom vissa vattenskyddsområden gäller även
tillståndsplikt för att anlägga vattentäkt, enligt vattenskyddsföreskrifter. Information om vad som gäller i just ditt område
hittar du på www.gotland.se/vattenskydd.
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Så här hanterar Region Gotland personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.gotland.se/personuppgifter

Blanketten skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, 621 81 Visby

