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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Ansökan om markarbeten/schaktning inom
Lennhedens vattenskyddsområde
Enligt 9 § i föreskrift för Lennhedens vattentäkt, Borlänge kommun

Sökande
Namn

Personnr./org.nr.

Postadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan är adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Entreprenör
Namn

Personnr./org.nr.

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-post

Telefon

Markarbeten
Fastighetsbeteckning där markarbeten kommer att utföras:

Typ av markarbete (du kan kryssa i flera alternativ)
Schaktning/grävning

Borrning

sprängning

Pålning

Annat, beskriv:

Markarbeten utförs med anledning av:
Husbyggnation

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Ledningar (vatten, avlopp, fiber mm)

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

Vägbyggnation

Annat, beskriv:

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbadress
borlange.se

Markarbetets omfattning (ange uppskattad längt, bredd, djup för arbetet som ska utföras):

Arbetet beräknas starta, datum

Arbete beräknas vara klara, datum

Mellan vilka tider på dygnet kommer arbetet att ske?

Uppstår överblivna schaktmassor?
Ja

Nej

Kommer externa massor att användas utöver de som
finns på fastigheten?
Ja

Om ja, var fraktar ni schaktmassorna?

Om ja, från vilka fastigheter tas massorna? (bifoga även
karta där fastigheterna är markerade)

Nej

Arbetsmaskiner
Ange vilka arbetsmaskiner och fordon som ska användas:

På vilken fastighet sker uppställning av arbetsmaskiner? (markera även i karta)

Mellan vilka tider på dygnet sker uppställning?

Mellan vilka datum sker uppställning?

Beskriv underlaget där arbetsmaskiner kommer vara uppställda.
Tät yta, beskriv: __________________________

Grusyta

Gräsyta

Skogsmark

Annat, beskriv:
Vilka rutiner finns för att minska risk för läckage från arbetsmaskiner?

Finns tillgång till saneringsutrustning (tex absorbtionsmedel) i närheten av arbetsmaskinerna?
Ja, ange vad:
Nej
Var sker tankning av arbetsmaskinerna? Om tankning sker inom skyddsområdet, ange fastighetsbeteckning:
(se även info nedan)

Information om hantering av petroleumprodukter
Kom ihåg att hantering av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen är förbjuden inom
primär zon. Hantering inom sekundär zon A & B kräver särskilt tillstånd. Om ni exempelvis ska tanka arbetsfordon inom
sekundär zon A & B så behöver ni även fylla i blanketten ”ansökan om hantering av petroleumprodukter eller andra
skadliga ämnen inom Lennhedens vattenskyddsområde”. Blanketten finns på borlange.se.
Hantering av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen ska ske på ett sådant sätt att
spill och läckage kan smalas upp och omhändertas.
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Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta
Situationsplan/karta där platsen för markarbeten är utmärkt,
markera även eventuell uppställningsplats för arbetsmaskiner.

Underskrift av ansvarig för verksamheten
Datum

Namnunderskrift

Upplysningar
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av ansökan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften motsvarar nedlagd handläggningstid. År 2020 är avgiften 972kr per timme.

Ansökan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge,
eller till miljokontoret@borlange.se

