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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Ansökan om hantering/lagring av
petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen
inom Lennhedens vattenskyddsområde
Enligt 2 § i föreskrift för Lennhedens vattentäkt, Borlänge kommun

Sökande
Namn

Personnr./org.nr.

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Fakturaadress (om annan är adressen ovan)

Fastighetsbeteckning (lagringsplatsen)

Ansökan gäller
Befintlig verksamhet

Ny verksamhet (lagring sker inte i dagsläget)

Förvaring
Typ av vätska som lagras:
Diesel

Eldningsolja

Spillolja

Annat:

Lagring sker i följande behållare/kärl:
Cistern ovan mark

Cistern i mark

Cistern inomhus

IBC- behållare

Farmartank

Annan lagring, beskriv:

Ange vilket material cisternen/behållaren består av:

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

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

Cisternen/behållarens volym (m3)

Årlig förbrukning (ungefärlig):

Skyddsåtgärder
Vid förvaring inomhus, finns golvbrunn i närheten av förvaring?
Ja
Nej
Förvaring sker inte inomhus
Är cistern/ förvaringskärl placerade inom invallning?
Ja, beskriv invallningen (volym, utformning):
Nej, beskriv platsen för uppställning av förvaringskärl:

Sker påfyllning av cistern/förvaringskärl på tät yta?
Ja, beskriv vad ytan består av:
Nej, beskriv vad ytan består av:
Ingen påfyllning sker
Om cistern/förvaringskärl används för tankning av fordon, beskriv ytan där tankning sker:

Finns absorptionsmedel/annan utrustning tillgängligt för att kunna hantera ett eventuellt spill?
Ja, beskriv:
Nej

Cistern (om lagring ej sker i cistern, hoppas över detta avsnitt)
Är cisternen dubbelmantlad?
Ja
Nej
Finns skylt med texten ”vattenskyddsområde” uppsatt vid påfyllningsröret?
Ja
Nej

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Besiktningsprotokoll för cistern Om lagring av petroleumprodukter sker i cistern ska kopia på det
senaste besiktningsprotokollet bifogas.

Karta

Situationsplan/karta där lagringsplats framgår (cisternen/kärlets
placering) Rita även ut eventuella golvbrunnar.

Säkerhetsdatablad

Bifoga aktuella säkerhetsdatablad.

Underskrift av ansvarig för verksamheten
Datum

Namnunderskrift
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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

