Ifylld blankett insändes till

Miljö och hälsoskyddsnämnden
462 85 Vänersborg

Anmälan om hantering av mer än 250 liter/år
av petroleumprodukter enligt
vattenskyddsföreskrifter för Köperödssjöarna
Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Verksamheten kommer att bedrivas inom Vattenskyddsområdet för Köperrödssjöarna och inom följande zoner (flera alternativ möjliga)
Länk till zoombar karta finns på vår hemsida, www.vanersborg.se, sök på miljö& hälsa/vattenskyddsområdeUddevalla

Primär zon

Sekundär zon

Tertiär zon

Cistern

Transformator

Annat

Befintlig hantering

Ny hantering

Anmälan
Anmälan avser

Maximal samtidig hantering

Ungefärlig lagrad mängd per år

Material eller typ av förvaring

Stålcistern

Plastcistern

Annan förvaring, ange hur

Vid befintlig cistern, Är cisternen kontrollerad (bifoga kontrollintyg)

Ja

Nej

Cistern har sekundärt skydd

Ja

Nej

Vid sekundärt skydd, ange typ av skydd

Ange invallningsvolym

Placering av förvaringsställe

Utomhus under jord

Utomhus ovan jord

Inomhus med rör synliga

Inomhus med rör ingjutna

Finns skylt uppsatt enligt modell från tekniska kontoret, Uddevalla Kommun

Ja

Postadress
462 85 Vänersborg

Nej, kommentar;

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 12 72

Telefax
0521-72 16 58

E-post
miljo@vanersborg.se

Postgiro
6702-5

Bankgiro
888-6806

Tekniska beskrivningar
Följande bilagor skall bifogas ansökan

●
●

Situationsplan /Karta (se exempelskiss nedan)

●

Riskanalys, en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén i Köperödssjöarna

Omgivningsbeskrivning (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar osv.)

Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt redogöra för förebyggande(säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier etc.) och skadebegränsande- (invallning, åtgärder i
byggnader) åtgärder som vidtagits.

Information
Information om vattenskyddsföreskrifterna, blanketter och en zoombar karta över området finns på vår hemsida www.vanersborg.se.
Sök på miljö & hälsa/vattenskyddsområde Uddevalla.
Särskild avgift tas ut för prövning av anmälan, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att
handlägga.
Personuppgiftslagen (PUL) För att administrera din anmälan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter
som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Namnteckning
Ort och Datum
Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Exempelskiss på cisternens placering

Fastighetsgräns

Norr

↨
Byggnad

Söder
m
Avstånd och
placering i förhållande till
byggnad.

Cistern

