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Fastighet Sökanden 
Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnummer/Organisationsnummer 

Fastighetens adress: Sökandens adress: Tel: 

Postadress: Postadress: Tel mobil: 

Fakturamottagare (om annan än sökanden): Personnummer/Organisationsnummer 

Fakturaadress: 

E-post:

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan. 

Ansökan avser 

Ny grundvattentäkt ☐ Borrad brunn ☐ Grävd brunn

Antal hushåll som ska anslutas till grundvattentäkten*  1 ☐  2 ☐  Fler ☐ 

Om fler än ett hushåll, ange vilka fastigheter som ska nyttja brunnen:  

__________________________________________________________________________________ 

Hur många personer ska nyttja brunnen: _______ st 

Orsak till att ny grundvattentäkt ska upprättas: 

__________________________________________________________________________________ 

* Försörjer brunnen tre eller fler hushåll kan det även vara en tillståndspliktig vattenverksamhet, tillstånd för

vattenverksamhet söks då hos mark- och miljödomstolen.

Typ av fastighet 

☐ Permanent boende ☐ Fritidsboende Antal byggnader med indraget vatten: ______ st 

Fastighetens vattenbehov/installationer 

☐ Dusch ☐ Badkar ☐ Diskbänk/handfat

☐ Tvättmaskin ☐ WC ☐ Diskmaskin

ANSÖKAN OM NY 
GRUNDVATTENTÄKT 
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Uppgifter om vattenskyddsområde 

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

Uppgifter om fastigheten och skyddsavstånd 

Finns det avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhål? ☐ Ja ☐ Nej

Finns det dricksvattentäkter (även oanvända) inom 50 meter från borrhål?    ☐ Ja ☐ Nej

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

Avstånd från den tänkta brunnens placering till havet: ___________ meter 

Markbeskaffenhet: _____________________________________________________________________ 

Brunnsborrare (Certifierad borrare krävs, därför är uppgiften obligatorisk) 

Firmanamn: Kontaktperson: 

Adress: Telefon: 

RISE certifieringsnummer: E-post:

Övriga upplysningar 

Till ansökan ska bifogas: 

Situationsritning (tomtkarta, skala 1:500) över fastigheten där följande är markerat: 

1. Den nya brunnens läge

2. Avstånd från brunnen till egen fastighetsgräns (ska vara minst 15 meter)

3. Avstånd och riktning till vattenbrunnar (även oanvända) inom 50 meter från den nya brunnen

4. Avstånd till energibrunnar inom 30 meter (även oanvända) från den nya brunnen

5. Avstånd och riktning till avloppsanläggningar inom 100 meter från den nya brunnen, uppge även om

avloppsanläggning ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen.
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. 

Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns. 

Sökandes underskrift. För företag medsänds bevis om firmatecknare. 

Ort och datum: Ort och datum: 

Namnteckning: Namnteckning: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Personnummer/Organisationsnummer: Personnummer/Organisationsnummer: 

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. 

Taxan finns tillgänglig på kommunens hemsida, varmdo.se. 

I samband med prövningen av den nya vattentäkten kommer en provpumpning av brunnen behöva göras. Mer 

information om provpumpning får du under ärendets gång. 

Komplett ansökan skickas till: 

varmdo.kommun@varmdo.se eller, 

Värmdö kommun 

Bygg- och miljöavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

Behandling av personuppgifter  

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 

uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 

begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga 

uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är 

bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud 

dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. 
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