Spar blankett

Skriv ut blankett

Ansökan om tillstånd inom
Öresjö vattenskyddsområde
Hantering av mer än 250 liter av för
grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

Administrativa uppgifter
Fastighet

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Typ av verksamhet, ex bilverkstad, plastindustri, motorbana, privatperson

Inom vilken skyddszon ska de kemiska produkterna hanteras?

Primär

Sekundär

Mängd
Verksamheten hanterar vid ett och samma tillfälle mer än 250 liter kemiska produkter som kan skada yt- eller
grundvattnet. (Exempelvis petroleumprodukter, impregneringsmedel och lösningsmedel, farligt avfall m.m. Även kemikalier i
pulverform eller granulat ska medräknas.)
Ange den sammanlagda lagrade volym av alla verksamhetens kemiska produkter (lösa behållare, cisterner och kemikalier i
granulat/pulverform) :
liter

Typ av hantering
Beskriv vilka typer av hantering som förekommer ex tankning av fordon och maskiner, användning av lösningsmedel, användning av olja
för uppvärmning m.m. Om hantering sker på annat ställe än lagringen numrera på karta och ange en beskrivning här.

Är förvaringen av kemikalier och farligt avfall skyddad mot intrång?
Ja, ange hur:

Nej

Var sker lastning och lossning av kemikalier och farligt avfall? Beskriv vidtagna skyddsåtgärder

Finns saneringsutrustning i anslutning till lagrings- och hanteringsplatser?
Ja, nämligen:

Nej

Hur omhändertas dagvatten från lagrings-/hanteringsytan?

Är dagvattenbrunnar markerade med en 2 m skyddszon?
Ja:

Nej

Finns möjlighet att stänga av dagvattenbrunnar vid oavsiktliga spill eller olyckor?
Ja Ange typ av anordning:

Nej

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Motivera varför hantering av kemikalier måste ske inom vattenskyddsområdet

Finns oljeavskiljare?
Ja

Antal:

Volym:

Nej

Klass I

Klass II

Optiskt larm

Akustiskt larm

Inspektionsbrunn/provtagningsbrunn efter oljeavskiljare

Spillvatten

Annat, nämligen:

Verksamheter kopplade tilloljeavskiljare:

Kopplas till
Dagvatten

Dokumenterade rutiner som finns i verksamheten
Olycksberedskap vid utsläpp av kemikalier
Olycksberedskap vid brand
Släckvattenplan
Annan relevant olycksberedskap, nämligen:
Utbildning av personal gällande olycksberedskap och krav i vattenskyddsområde
Information till entreprenörer och transportörer om förhållningsregler inom vattenskyddsområde

Ange vilka kemikalier som hanteras. Numret i tabellen ska motsvara en markering med nummer på en bifogad ritning/karta
Nr

Ämnen

Förbrukning
per år

Volym på
behållare

Placering

Material på behållare, underlag och skyddsåtgärder vid
förvaringen

Invallningsvolym

(tex diesel, motorolja,
spillolja, lösningsmedelsavfall m.m.)

(ungefärlig, m3
eller liter)

(m3 eller liter)

(inomhus, utomhus eller i mark)

(under tak, tätt golv utan avlopp, på mark etc.)

(m3 eller liter)

Om utrymmet är för litet, bifoga ytterligare en sida eller skriv på separat papper.

Bilagor som i förekommande fall ska bifogas
Bilaga 1

Karta/ritning med förvaringsplatser, lastnings- och lossningsplatser och hanteringsplatser
numrerade. En förklaring till varje nummer ska finnas. (Obligatorisk)

Bilaga 2

Säkerhetsdatablad för kemikalier (Obligatorisk)

Bilaga 3

VA-ritning (Obligatorisk)

Bilaga 4

Dimensionering av oljeavskiljare (Obligatorisk om oljeavskiljare finns)

Bilaga 5

Produktblad för oljeavskiljare (Obligatorisk om oljeavskiljare finns)

Bilaga 6

Rutiner vid olycksberedskap

Bilaga 7

Släckvattenplan

Bilaga 8

Aktuella kontrollrapporter för tillverknings- eller återkommande kontroll av cisterner över 1 m
(Obligatoriskt om cistern finns)

3

Ansökan skickas till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås.

Avgift
Miljö- och konsumentämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)
Dina personuppgifter registreras i ett databaserat register hos Miljökontoret. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna administrera din
ansökan. Miljöförvaltningen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 §). Du har rätt att en gång per år få besked,
efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör dig. Ansökan enligt 26 § ska ställas till personuppgiftsansvarig.

