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Fastighetens installationer 

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Ansökan/anmälan enskild grundvattentäkt

Sökande

Fastighet           

Sökandes namn Person- / organisationsnummer

Utdelningsadress Postadress

E-postTelefon Mobil

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

Ansökan/anmälan om enskild grundvattentäkt enligt 9 kap 10 § Miljöbalken (1998:808) samt 
Nynäshamns kommuns lokala föreskrifter.

Fastighetsägare (om annan än sökande), namn, personnr

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort

      Permanentboende          Fritidsboende 
      Bygglov söks för ny/ombyggnation av hus, inlämnat datum:

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

Faktureringsadress (om annan än sökande)

      Diskbänk, antal:        st             Tvättställ, antal:        st  Dusch, antal:        st  Diskmaskin, antal:        st 
                                    

      Tvättmaskin, antal:        st         WC, antal:        st   Badkar/jacuzzi, volym:        l

      Ansökan om grundvattentäkt      
      Anmälan om grundvattentäkt 
Antal hushåll som ska anslutas:         st *

Ansökan/anmälan avser

      Borrad brunn  Grävd brunn

Typ av brunn

Finns det avloppsanordningar inom 100 meter från planerat borrhål?           Ja           Nej 

Finns det drickvattentäkter (även oanvända) inom 50 meter från planerat borrhål?         Ja           Nej 

Finns det energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter från planerat borrhål?          Ja           Nej 

Avstånd till saltvatten (hav): 

Jordart: 

Terräng: 

Orsak till att ny grundvattentäkt ska upprättas:       

Uppgifter om fastigheten 

* Ska brunnen försörja 3 eller fler hushåll måste tillstånd först sökas hos Länsstyrelsen i Stockholms län



Sökandes underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

Ort och datum

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Övriga upplysningar

För att din ansökan/anmälan ska vara komplett och kunna handläggas behöver du skicka in följande uppgifter: 
  
      Komplett ifylld ansökan/anmälningsblankett 

      Fullmakt (i förekommande fall) 

      Servitut  (i förekommande fall) 
  
Situationsplan över fastigheten med följande markeringar:            
      Läge för borrhål 

      Avstånd från borrhål till egen fastighetsgräns (ska vara minst 15 meter) 

      Avstånd och riktning till vattenbrunnar inom 50 meter från planerat borrhål (även oanvända). 

      Avstånd till energibrunnar inom 30 meter från planerat borrhål (även oanvända). 

      Avstånd och riktning till avloppsanordningar inom 100 meter från planerat borrhål. 
      Uppge även om avloppsanordningen ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med borrhålet.

Handläggning av ansökan/anmälan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se

Komplett ansökan/anmälan skickas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Entreprenör (certifierad borrare krävs)
Entreprenörens namn/firmanamn

Adress Postadress

Telefon Mobil E-post

SP certifiering certifieringsnummer:

Uppgifter om vattenskyddsområde

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?       
      Ja*         Nej

* Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde behövs tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde som söks separat hos  
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Önskas kopia av tillstånd till entreprenör via e-post        Ja    Nej
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Sökande
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Sökandes namn
Person- / organisationsnummer
Utdelningsadress
Postadress
E-post
Telefon
Mobil
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Ansökan/anmälan om enskild grundvattentäkt enligt 9 kap 10 § Miljöbalken (1998:808) samt
Nynäshamns kommuns lokala föreskrifter.
Fastighetsägare (om annan än sökande), namn, personnr
Fastighetsbeteckning	
Fastighetens adress och ort
      Permanentboende          Fritidsboende
      Bygglov söks för ny/ombyggnation av hus, inlämnat datum:
SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö
Faktureringsadress (om annan än sökande)
      Diskbänk, antal:        st             Tvättställ, antal:        st          Dusch, antal:        st          Diskmaskin, antal:        st
                                   
      Tvättmaskin, antal:        st         WC, antal:        st                   Badkar/jacuzzi, volym:                l
      Ansökan om grundvattentäkt                     
      Anmälan om grundvattentäkt
Antal hushåll som ska anslutas:         st *
Ansökan/anmälan avser
      Borrad brunn                  Grävd brunn
Typ av brunn
Finns det avloppsanordningar inom 100 meter från planerat borrhål?                           Ja           Nej                   
Finns det drickvattentäkter (även oanvända) inom 50 meter från planerat borrhål?         Ja           Nej  
Finns det energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter från planerat borrhål?                  Ja           Nej                           
Avstånd till saltvatten (hav):
Jordart:
Terräng:
Orsak till att ny grundvattentäkt ska upprättas:                                                                            
Uppgifter om fastigheten                      
* Ska brunnen försörja 3 eller fler hushåll måste tillstånd först sökas hos Länsstyrelsen i Stockholms län
Sökandes underskrift (firmatecknare)
Namnförtydligande
Ort och datum
När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr
Övriga upplysningar
För att din ansökan/anmälan ska vara komplett och kunna handläggas behöver du skicka in följande uppgifter:
 
      Komplett ifylld ansökan/anmälningsblankett
      Fullmakt (i förekommande fall)
      Servitut  (i förekommande fall)
 
Situationsplan över fastigheten med följande markeringar:           
      Läge för borrhål
      Avstånd från borrhål till egen fastighetsgräns (ska vara minst 15 meter)
      Avstånd och riktning till vattenbrunnar inom 50 meter från planerat borrhål (även oanvända).
      Avstånd till energibrunnar inom 30 meter från planerat borrhål (även oanvända).
      Avstånd och riktning till avloppsanordningar inom 100 meter från planerat borrhål.      Uppge även om avloppsanordningen ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med borrhålet.
Handläggning av ansökan/anmälan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se
Komplett ansökan/anmälan skickas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge
Entreprenör (certifierad borrare krävs)
Entreprenörens namn/firmanamn
Adress
Postadress
Telefon
Mobil
E-post
SP certifiering certifieringsnummer:
Uppgifter om vattenskyddsområde
Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?      
      Ja*                 Nej
* Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde behövs tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde som söks separat hos 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Önskas kopia av tillstånd till entreprenör via e-post        Ja	   Nej
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