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Airport Regulation
Dala Airport Borlänge-Falun
GILTIGT FRÅN 2018-12-05

Miljö, Avfallshantering & Sanering

Miljö
Dala Airport källsorterar, detta kräver att alla verksamhetsidkare på flygplatsen medverkar i detta. Avfall genererat
från rivningar, ombyggnationer, flytt etc. skall bortforslas på eget ansvar.

 För ytterligare information kontaktas Miljöansvarig på 072-733 45 16.

Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara beaktas.
 Spill skall om möjligt omgående samlas upp av den som förorsakat spillet. Läckage skall om möjligt omedelbart

tätas.
 Om spill överstiger 20 liter skall flygplatsräddningstjänsten omedelbart larmas på 0243-645 25 eller via ATS 0243-

645 20. Om flygplatsen är stängd larmas kommunala räddningstjänsten via 112.

Vid eventuell händelse/avvikelse som kan ha flygsäkerhets-/miljöpåverkan skall händelserapport skrivas. (Se
separat AR, Händelserapportering)

Avfallshantering
Dala Airport tillhandahåller källsorteringssystem för det avfall som tas omhand vid städning av flygplan samt för
övrigt avfall i avtalade verksamheter på airside. Avfallet placeras i särskilda kärl vid miljöstation placerad under
plåttaket vid grind 1. Brännbart kastas i container placerad mitt emot miljöstation. Avfallsbehållare skall vara täckta
för att hindra spridning av innehållet (av t.ex. fåglar eller vind). Detta innebär bland annat att luckor och lock skall
hållas stängda på containrar och plastkärl. Metall ska lämnas till rampen och placeras i container vid verkstaden.

  
På passagerarytor får det ej lämnas eller lagras någon typ av material såsom avfall, cateringutrustning eller
liknande.

  
På lastkajer, lastzoner får det ej lämnas eller lagras någon typ av material så som avfall, varuhäckar, byggmaterial,
kontorsmöbler eller liknande.

Saneringsutrustning
Vid 100LL-anläggning finns tätningsmattor i pumpskåp, övrig saneringsutrustning finns i grå samt grön tunna.

 Uppsamlat spill/absol skall slängas i grön tunna märkt "Spill" som finns placerad bredvid 100LL-tankanläggning.
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