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Postadress 

Miljöenheten 

Nacka kommun 

Besöksadress 

Stadshuset 

Granitvägen 15

Telefon 

Växel 08-718 80 00 

Fax 08-718 94 54

Organisationsnummer 

212000-0167 

Internet 

www.nacka.se 

miljoenheten@nacka.se 

131 81 Nacka 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL NY GRUND-

VATTENTÄKT 

- § 2 Lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Nacka

kommun

Kartbilaga anger vilka områden i Boo som är berörda av 

tillståndsplikten. 

Sökande 

Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil 

E-postadress

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil 

Typ av fastighet 
Antal personer, st 

Permanentbostad 

Antal personer, st Nyttjandetid, veckor Under vilken period av året, månader 

För fritidsboende 

Typ av brunn som ska anläggas 

Borrad Grävd 

Indragning av vatten i bostaden 

Ja Nej 

Vattenbehov 
Spolmängd, liter 

Disk/Tvätt Bad/Dusch Vattentoalett 

Avstånd till saltvatten 

Entreprenör som utför anläggandet av ny brunn 
Namn 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 
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Postadress 

Miljöenheten 

Nacka kommun 

Besöksadress 

Stadshuset 

Granitvägen 15

Telefon 

Växel 08-718 80 00 

Fax 08-718 94 54

Organisationsnummer 

212000-0167 

Internet 

www.nacka.se 

miljoenheten@nacka.se 

131 81 Nacka 

Orsak till att en ny grundvattentäkt ska upptas 

Övriga uppgifter 

Ansökan ska kompletteras med fastighetskarta, skala 1:400, med markerad placering av: 

 Den tilltänkta grundvattentäkten samt eventuella befintliga grundvattentäkter och dess vattenkvalité.

 Egen och närboendes avloppsanläggningar eller andra eventuella föroreningskällor.

 Grundvattentäkter och energibrunnar inom 100 meter från den tilltänkta borrpunkten.

Obs! Om ansökan är ofullständigt ifylld eller om ritningar saknas begär miljöenheten kompletteringar, vilket leder

till att ärendet fördröjs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. För mer information om 

taxan kontakta Nacka kommun på 08-718 80 00 alternativt via e-post till miljoenheten@nacka.se. Informationen finns även

tillgänglig på Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se. 

Underskrift 

Ort och datum 

Sökande, namnteckning Namnförtydligande 
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Postadress 

Miljöenheten 

Nacka kommun 

Besöksadress 

Stadshuset 

Granitvägen 15

Telefon 

Växel 08-718 80 00 

Fax 08-718 94 54

Organisationsnummer 

212000-0167 

Internet 

www.nacka.se 

miljoenheten@nacka.se 

131 81 Nacka 


	Namn: 
	PersonOrganisationsnummer: 
	Adress utdelningsadress postnummer och postort: 
	Telefon bostaden även riktnummer: 
	Telefon arbetet även riktnummer: 
	Telefon mobil: 
	Epostadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Adress utdelningsadress postnummer och postort_2: 
	Namn_2: 
	PersonOrganisationsnummer_2: 
	Adress utdelningsadress postnummer och postort_3: 
	Telefon bostaden även riktnummer_2: 
	Telefon arbetet även riktnummer_2: 
	Telefon mobil_2: 
	Permanentbostad: Off
	Antal personer st: 
	Nyttjandetid veckor: 
	För fritidsboende: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Ja Nej: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	DiskTvätt: Off
	BadDusch: Off
	Vattentoalett: Off
	Avstånd till saltvatten: 
	Namn_3: 
	Adress utdelningsadress postnummer och postort_4: 
	Telefon även riktnummer: 
	Telefon mobil_3: 
	Orsak till att en ny grundvattentäkt ska upptas: 
	Övriga uppgifter: 
	Ort och datum: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


