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Ansökan om inrättande av golvbrunn i
garage utanför kommunalt VA-nät
9 kap. 7§ Miljöbalken (1998:808)
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Kontaktperson

Telefon kontaktperson (inkl. riktnummer)

Anmälan avser

□ Inrättande av golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät
□ Privat bruk

□ Annat

□ Yrkesmässigt bruk

□ Innanför primär eller sekundär skyddszon för vattenskyddsområde
□ Utanför vattenskyddsområde eller inom tertiär skyddszon
Storlek på garage(kvadratmeter, m2)……………………………
Bilar parkerade i snitt…………………………………………
Beskriv kort vilka rutiner som behövs för vald reningsanläggning

Exempel oljeavskiljare, oljefilter etc.

Skötselrutin av oljeavskiljare

Exempel byte av filter, slamtömning etc.

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
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Beskrivning av utsläppspunkt

Exempel stenkista, icke vattenförande dike

Avgift

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.
Information

Golvbrunn i garage bedöms inte vara nödvändigt i ett normalt villagarage som enbart används för
privat bruk.
Anledningen är för att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag
är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen.
Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör golvbrunn inte installeras.
Om golvbrunn ändå önskas ska detta motiveras väl. Miljöförvaltningen gör en bedömning av
vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den befintliga
enskilda avloppsanläggningen.
Bifoga

Följande dokument ska bifogas ansökan:
-

Karta med inritning av golvbrunnar och utsläppspunkt
Produktblad av oljereningslösning
Handlingarna ska skickas till Miljöförvaltningen, adressuppgifter finns nedtill.

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar
personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via
E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads
växel 033-35 70 00.

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

