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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du 

lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade 

handlingar. För mer information se Gislaveds kommuns hemsida. 

Sökande Datum 

Namn Personnummer 
 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 
 

Utdelningsadress 
 

Telefonnummer 
 

E-post  
 

Fastighetsägare 
(om annan än 
sökande) 

 Namn 
 

Personnummer 
 

Utdelningsadress 

Telefonnummer 

Entreprenör Firmanamn 
 

Ansvarig utförare 
 

Telefonnummer 
 

E-post 
 

 Entreprenören ska få en kopia på tillståndet.  Entreprenören ska inte få en kopia på 
tillståndet. 
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

 
Ansökan/ 
anmälan avser 

Kryssa i de rutor som är aktuella: 

Ny eller utökad verksamhet 

 av verksamhet där det finns risk för förorening av yt- eller grundvatten  

 av anläggning för enskild vattenförsörjning 

 av befintlig djurhållning med fler än 2 djurenheter 
 

Väg/parkering 

 nyetablering av väg eller parkeringsplats för mer än 20 personbilar 

 daglig parkering eller uppställning under längre tid än en vecka av arbetsfordon, arbetsmaskiner och 
tunga fordon 

 beläggningsarbeten och andra förbättringsarbeten på en total yta större än 200 m2 
 
Markarbeten 

 materialtäkt  

 markarbeten som ex. schaktning, borrning och grävning med en sammanhängande volym större än 
150 m3 

 
Hantering/lagring/uppläggning/annat 

 av större mängd än 25 liter oljeprodukter 

 av kemiska produkter: säkerhetsdatablad ska bifogas 

 av bark, flis, spån, timmer eller liknande 

 av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung 

 av vägsalt, dammbindningsmedel eller snö från trafikerade ytor 

 annat: 
 



  

Ansökan/anmälan  
om åtgärd inom vattenskyddsområde  3 

 

3 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Beskrivning av 
verksamheten/ 
åtgärden 

Beskriv med egna ord vad ansökan avser, varför verksamheten/åtgärden måste ske inom vattenskyddsområdet, 

hur arbete kommer att gå till. Hänvisa gärna till bifogad situationsplan. 

Övriga 
upplysningar 

Meddela om du har något särskilt du vill informera oss om…. 

 
Ansökan/anmälan skickas till: 
Gislaveds kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen  
332 80 Gislaved 

eller 
 

Kommunen@gislaved.se 

 
Handlingar som ska bifogas med ansökan/anmälan 
 
 Karta för situationsplan över åtgärdens tänkta placering 

 

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift på 2 100 kronor för handläggning av ansökan/anmälan. Avgiften 
har fastställts av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du hittar mer information om taxor på 
kommunens hemsida. 
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