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Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller
spillolja i cistern
enligt NFS 2003:24 kapitel 4 §1

För att vi skall kunna lämna råd och anvisningar är du skyldig att informera Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan cisternen installeras.
Cisternägaren

Fastighetsägaren (om annan än cisternägaren)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete/mobiltelefon

Telefon bostad

Telefon arbete/mobiltelefon

Anmälningsskyldigheten avser följande cisterner (kryssa för cisterntyp):
Cistern i mark som rymmer mera än 1 m3
Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 (ej cisterner inomhus)

Vätskan
Typ av vätska/vätskor:

Mängd i liter:

Användningsområde:

Förvaring
Hanteringsplats (fastighetsbeteckning):

Typ av behållare:

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?

Ja

Nej

Skydd mot vattenförorening
Sker hantering på hårdgjord yta?

Nej

Ja Om ja. ange ytans material:

Är cisternen invallad?

Nej

Ja Om ja, ange invallningens volym i liter:

Är invallningen försedd med tak dylikt som förhindrar ansamling av nederbörd?
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Nej

Ja

Forts nästa sida Æ
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill
Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-380 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Situationsplan skall inlämnas tillsammans med anmälan
Övriga uppgifter:

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.

