Ansökan om hantering av kemikalier inom
vattenskyddsområde

Ansökan från
Företag/namn

Person-/Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Utdelningsadress

Email

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Vattenskyddsområde

Fastighetens adress

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

Inom vilken skyddszon ska de kemiska produkterna hanteras

Primär

Sekundär

Tertiär

Mängd kemikalier
250 liter eller mer kemiska produkter
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 mm. 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 mm.
Om hantering sker på annat ställe än lagringen, numrera på karta och ange en beskrivning här.
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Hur är förvaring av kemikalier och farligt avfall skyddad mot intrång? Beskriv

Var sker lastning och lossning av kemikalier och farligt avfall? Beskriv vilka skyddsåtgärder som används

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

Nej

Hur omhändertas dagvatten från lagrings- /hanteringsyta?

Är dagvattenbrunnar markerade med en 2m skyddszon?
Ja

Nej

Finns möjlighet att stänga till dagvattenbrunnar vid oavsiktlig spill eller olyckor
Ja , ange typ av anordning:

Nej

Motivera varför hantering av kemikalier måste ske inom vattenskyddsområdet.

Finns oljeavskiljare
Ja

Nej

Antal :

Volym:

Klass I

Klass II

Verksamhet kopplade till oljeavskiljare:

Optiskt larm

Akustiskt larm

Inspektionsbrunn/provtagningsbrunn efter oljeavskiljare

Kopplas till
Dagvatten

Spillvatten

Annat, nämligen

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

Ämnen
(t ex diesel,
motorolja, spillolja,
lösningsmedels
avfall m.m.)

Förbrukning
per år
(ungefärlig, m3 eller
liter)

Volym på
behållare
3

(m eller liter)

Placering
(inomhus,
utomhus eller i
mark)

Materiel på
behållare, underlag
och skyddsåtgärder
vid förvaringen

Invallningsvolym
(m3 eller liter)

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

Om utrymmet är för litet, bifoga ytterligare en sida eller skriv på separat papper.
För information om personuppgiftsbehandling se http://www.lerum.se/globalassets/documents/gdpr/informationgdpr-ansokan-anmalan-tillsyn-mb.pdf
Bilagor som i förekommande fall skall 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 oljeskiljare finns)

Bilaga 5

Produktblad för oljeskiljare (Obligatorisk om oljeskiljare finns)

Bilaga 6

Rutiner vid olycksberedskap

Bilaga 7

Släckvattenplan

Bilaga 8

Aktuella kontrollrapporter för tillverknings- eller återkommande kontroll av cisterner över
1 m3 (Obligatoriskt om cistern finns)

Blankett och bifogade handlingar skickas till:
Sektor samhällsbyggnad
Miljöenheten
443 80 LERUM
Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, anmälare

Namnförtydligande
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