Ansökan om tillstånd inom
Öresjö vattenskyddsområde
Spar blankett

Skriv ut blankett

upplag av avfall eller förorenade massor som kan
utgöra risk för yt- eller grundvatten (§ 5)
tillfälliga upplag under längre tid än tre månader av
bark, flis, spån, timmer (§ 4)

Administrativa uppgifter
Fastighet

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Upplag av avfall eller förorenade massor
Varifrån kommer avfallet/massorna (ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta)?

Var ska upplaget ligga (ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta)?

Hur stora mängder kommer att lagras (ton eller kbm)?

Inom vilken skyddszon?

Primär

Sekundär

Tertiär

Vad innehåller avfallet/massorna?

Petroleumprodukter t.ex. olja

Betong

Jord

Sten

Mellan vilka datum kommer lagringen att ske (år-månad-dag)?

Asfalt
Annat, nämligen:
Hur långt är det till närmaste vattendrag eller dike?

Beskriv underlaget där lagringen kommer att ske.

Hårdgjord yta (asfalt)

Grusad plan

Skogsmark

Annat, nämligen:

Gräsyta

Hur omhändertas dagvatten från lagringsytan?

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Motivera varför upplag av avfall eller förorenade massor måste ske inom vattenskyddsområdet.

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

1(2)

2(2)

Tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer inom primär skyddzon
Var ska upplaget ligga (ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta)?

Vad och hur mycket kommer att lagras?

Bark
Mängd:

Flis
Mängd:

Spån
Mängd:

Mellan vilka datum kommer lagringen att ske (år-månad-dag)?

Timmer
Mängd:

Annat:
Mängd:

Hur långt är det till närmaste vattendrag eller dike?

Beskriv underlaget för lagret

Hårdgjord yta (asfalt)

Grusad plan

Skogsmark

Annat, nämligen:

Gräsyta

Kommer upplaget att behandlas med kemikalier eller bekämpningsmedel?

Nej

Ja, följande: _____________________________________________________________

Om ja, motivera varför.

Hur omhändertas dagvatten från lagringsytan?

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Motivera varför upplag av bark, flis , spån eller timmer måste ske inom vattenskyddsområdet.

Detta ska bifogas ansökan

•
•
•

Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad.
Om massorna kommer att behandlas med kemikalier eller bekämpningsmedel ska säkerhetsdatablad för
dessa ämnen skickas in.
Analysresultat från provtagning av massorna.

Ansökan skickas till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås.
Avgift
Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av tillståndsansökan enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

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.

