Ansökan om utsläpp till det kommunala ledningsnätet
från borrning för energiutnyttjande eller vattentäkt
Du hittar generell information sist i dokumentet. Skicka till: VA SYD, Box 191, 201 21, Malmö eller miljo@vasyd.se.

Uppgifter om fastighetsägare
Fastighetsägare
Adress

Postnummer, Ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Uppgifter om företag som utför borrningen
Företag

Organisationsnummer

Adress

Postnummer, Ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Uppgifter om platsen för borrningen*
Fastighetsbeteckning där ni vill släppa ut vatten

Gatuadress där ni vill släppa ut vatten

* Bifoga gärna en karta där ni markerat plats där ni vill släppa ut vatten
Borrhål
Djup:

Bergart
Antal:

Förväntad mängd vatten som ska avledas

Period under vilken vattnet ska avledas

liter/sekund

Exakt startdatum:

Slutdatum:

Vart ska borrvattnet avledas?

Vattnets innehåll av suspenderat material efter rening (angivet som mg/l)

Avstånd till kommunal reservvattentäkt

mg/l

Kundservice 040 – 635 10 00

m

kund@vasyd.se
vasyd.se

Box 191
201 21 Malmö

org nr 222000-2378

Kemikalier som används vid borrning eller för vattenrening
Fyll i tabellen och bifoga säkerhetsdatablad

Ämne

Mängd

Beskrivning av reningsmetod för vatten**

** I princip allt borrvatten innehåller suspenderat material när arbetet med borrning väl har börjat. Ni behöver därför beskriva vilken rening av suspenderat material som ni kommer att ha.
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Information och generella villkor
Inget utsläpp av vatten från borrning får påbörjas innan VA SYD mottagit ansökan och godkänt den. Ansökan ska inkomma senast 3 veckor innan borrningen startar. Anledningen är att borrning kan ge upphov till vatten som innehåller
mycket suspenderat material. I våra ledningar kan det sedimentera och orsaka driftstörningar. Hög halt av suspenderat
material kan i värsta fall orsaka skada på fisk och vattendrag.
Observera att denna blankett endast omfattar ansökan om att släppa vatten till VA SYDs ledningsnät. Övriga tillstånd eller
ansökningar som behövs söks hos respektive förvaltning eller kontor inom kommunen.
För inrättande av värmepump behövs oftast anmälan göras till eller tillstånd sökas hos miljöförvaltningen eller miljökontoret i kommunen. Belamringstillstånd och tillstånd för att använda rännstensbrunn för utsläpp av vatten kan också behövas sökas från kommunens gatukontor eller tekniska förvaltning.
För alla utsläpp av vatten till våra ledningssystem gäller ABVA* och Tilläggsbestämmelser till ABVA. Vad gäller borrvatten så
gör vi en bedömning i varje enskilt fall om vi kan ta emot vattnet. Bedömningen bygger bland annat på eventuellt innehåll
av föroreningar, men även på flöde, vart borrvattnet kan avledas och ledningsnätets kapacitet på platsen. Vi försöker att så
långt möjligt hjälpa till med avledning av borrvatten, så länge vattnet har en godtagbar kvalitet, och vi har kapacitet.
Om vårt ledningsnät går fullt (exempelvis vid kraftiga regn) eller vid andra tillfällen, exempelvis vid reparationer på nätet,
finns det risk att vatten inte kan avledas. VA SYD tar, oavsett orsak, inget ansvar om avledning av borrvatten inte kan ske
vid dessa tillfällen. Vi har inte heller möjlighet att informera om detta i förhand.
Observera att fastighetsägaren har ett lagstadgat skadeståndsansvar om ni orsakar oss skada som VA-huvudman. Uppstår
skada ansvarar fastighetsägaren för att kompensera oss fullt ut för de kostnader vi får med anledning av utsläppet. Vilka
åtgärder och kostnader som ska ersättas beslutas av VA SYD. Detta ansvar kvarstår även om vi accepterar ansökan om utsläpp.
Om VA SYD behöver ytterligare uppgifter för att bedöma ansökan, kan VA SYD komma att begära att de prov som tagits
kompletteras med ytterligare provtagning och/eller andra uppgifter.

Bifoga följande dokument till ansökan
o

Säkerhetsdatablad över kemikalier som används vid borrning eller vattenrening

*Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

_________________________________
Ort och datum

____________________________________
Underskrift av fastighetsägare
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_________________________________

Namnförtydligande

