
 

Skickas till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se  

bygg – livsmedel – miljö 

ANSÖKAN 
om inrättande av ny anläggning för grundvattenuttag 
(9 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Tranås kommun) 

 
 

Sökande Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Namn 

  

Adress Adress 

  

Postnummer och ort Postnummer och ort 

  

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

  

Telefon dagtid Telefon dagtid 

  

E-post E-post 

  

 
 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  

Typ av fastighet 

 Permanentbostad  Fritidsbostad  Annat, ange:  
   

Antal hushåll anordningen ska betjäna Antal personer i hushållet/hushållen 

  

 
 

Typ av brunn 

 Grävd brunn 

 Borrad brunn 

 Annan, ange typ:  
  

Brunnsdjup:  meter 
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Avloppsanläggningar inom 100 meter från den planerade vattentäkten 

Antal avloppsanläggningar inom 100 m (inklusive egen):   
   

Avstånd till närmaste avloppsanläggning:  meter 
   

 
 

Andra vattentäkter inom 100 meter från den planerade vattentäkten 

Antal vattentäkter inom 100 m:   
   

Avstånd till närmaste vattentäkt:  meter 
   

 
 

Värmepumpsanläggningar inom 100 meter från den planerade vattentäkten 

Antal anläggningar för berg- eller ytjordvärme inom 100 m:   
   

Avstånd till närmaste anläggning för berg- eller ytjordvärme:  meter 
   

 
 

Vatten inom 100 meter från den planerade vattentäkten 

 Sjö, avstånd:  meter  Dike, avstånd:  meter 
      

 Vattendrag, avstånd:  meter  Sjö, vattendrag eller dike finns ej inom 100 m. 
    

 
 

Entreprenör (ansvarig för utförandet av vattentäkten) 
Företag 

 

Adress Postadress 

  

Kontaktperson Telefon/Mobil 

  

 
 

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan) 
Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 



Information 
 
Handlingar som du ska bifoga 

 Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1 000. På denna ska du tydligt markera: 
1. vattentäktens placering, 
2. närliggande vattendrag, diken, vattentäkter, avloppsanordningar och 
energibrunnar/jordvärmeslingor (inom 100 m), 
3. placering av byggnader. 

 
Avgift 
För prövning av ansökan tar vi ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 
2016-12-05 och KF § 10, 2022-01-17): 

 Inrättande av ny grundvattentäkt inom områden enligt 12 § lokala föreskrifter: 2 108 kronor. 
 
Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för 
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som 
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, 
borr-/gräventreprenörer och liknande.  
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
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