Bygg- och miljökontoret

Anmälan om länshållningsvatten
Länshållningsvatten är vatten som kan uppkomma vid sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan
verksamhet under byggskeden.
Vattnet kan innehålla näringsämnen och andra ämnen som kan påverka närliggande vattendrag negativt. För att minska
problemen som utsläpp av länshållningsvatten medför ställs krav på rening och andra åtgärder vid större markarbeten.
Verksamhetsutövaren tar tillsammans med bygg- och miljökontoret fram de riktvärden som ska följas.
Följande uppgifter ska verksamhetsutövaren lämna till bygg- och miljökontoret 6 veckor innan verksamheten startar.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med
miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen
har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress/plats för länshållning

Bifogar situationsplan
Ja

Fastighetsägare
Nej

Postadress till fastighetsägaren

E-post

Telefon

Utförare/entreprenör
Utförare/entreprenör

Postadress till utförare/entreprenör

Kontaktperson

Telefon till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Länshållning
Planerad period för länshållning

Beskrivning av hur länshållningsvattnet ska hanteras

Tidsperiod
Ange tidsperiod för sprängning/borrning/schaktning

Sprängning
Ingen sprängning planerad

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Sprängning planerad

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Datum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Flödesmängd
Flödesmängd (l/sek)

Förväntad volym (m3/mån)

Beskrivning av reningsanläggningen

Förväntade halter i utgående vatten efter rening

Eventuella föroreningar i mark eller grundvatten

Provtagningar
Beskriv var och hur prover har tagits. Bifoga analysprotokollet från provtagningar.

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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