
 
 
 

 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter  

för sjön Bolmen i Ljungby kommun  

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om vattenskyddsområde för vattentäkten i Sjön Bolmen i Ljungby kommun (07FS 
2019:16) 

Allmänna uppgifter  
Namn/företag  
      

Organisationsnummer/Personnummer 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Kontaktperson  
      

Telefon 
      

Mobiltelefon  
      

E-post 
      

Fastighet  
Fastighet 
      
Adress/anläggningsadress 
      
Fastighetsägare, om annan än sökande 
      

Anmälan/ansökan   
 

Anmälan/ansökan avser  
Ändring  
 Utökning   
 Nyanläggning  
 Befintlig 

Verksamheten kommer att bedrivas inom följande zoner (flera alternativ möjliga) 
 Primär skyddszon A 
 Primär zon B                         
 Sekundär skyddszon  

 
Anmälan 

 Lagring med sekundärt skydd, av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter.  
 Annan hantering än uppställning och lagring, av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter (undantag      

gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd samt för transporter).  
 Beläggningsarbete med asfalt eller oljegrus (undantag gäller för punktvis lagning). 
 Avverkning av skog överstigande 2,0 hektar.  

 
Ansökan om tillstånd  

 Hållning av betesdjur   
 Lagring av sammanlagt mer än 250 liter hälso- och miljöfarliga produkter (undantag gäller om uppställning sker med 

sekundärt skydd).  
Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare rymmande mer än 250 liter, och som innehåller 

farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga produkter (undantag gäller om uppställning sker med sekundärt skydd).  
 Lagring av asfalt och oljegrus.  
 Lagring av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus (undantag gäller vid rensning av dikten och 

dränering samt ledningsarbeten).  
 Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller humanurin.  
 Yrkesmässig spridning av naturgödsel.  

 



 
 
 

 
Tekniska beskrivningar 

 

Underskrift  
 
Ort och datum   Underskrift  
 
………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………… 
 

Namnförtydligande 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift per timme enligt gällande taxa antagen av 
kommunfullmäktige för år 2014-09-29 §83, taxan för timavgift indexuppräknas årligen. 
 
 
 
Skicka blanketten till:  
miljo.byggnamnden@ljungby.se 
 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 Ljungby 
 
 

Förklaringar 
Sekundärt Skydd 
Med sekundärt skydd avses  
a) invallning för enskilt skydd förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller  
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten, dock minst 
den största cisternens volym, eller  
c) dubbelmantlade rörledningar eller  
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande 
förvaringskärl eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. 
 
Uppställning  
Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet längre än 2 timmar och att fordonet har lämnats obevakat.  
 
Yrkesmässig  
Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte 
och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte 
avser att markera gränsdragningen mothobbyverksamhet. 
 
Riskanalys  
En riskanalys är en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén i Bolmen. 
Riskanalysen ska innehålla:  
1. Konsekvensutredning – konsekvenserna av ev. olycka/utsläpp, vilka spridningsvägar finns etc.  
2. Förebyggande åtgärder – säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av farliga ämnen etc.  
3. Skadebegränsande åtgärder – invallningar, katastrofmagasin, byggnadstekniska åtgärder etc. 

Följande måste ingå i anmälan/ansökan  
• Situationsplan 
• Omgivningsbeskrivning (närhet till t ex vattendrag och enskilda brunnar) 
• Riskanalys 
• Förteckning över kemikalier/varor som kommer att hanteras  
• Beskrivning av hanteringen/lagringen (ange t ex volymer, invallningar, larm) 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den 
och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: miljö- och byggnämnden 

mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se/
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