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Information om installation av cistern eller anordning för förvaring av
brandfarlig vätska. (Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5)
Information om förvaring
Information om förvaring av mer än
av diesel, eldningsolja eller
250 liter brandfarlig vätska inom
spillolja i cistern
vattenskyddsområde
Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad/hanteringen sker

Ansökan om tillstånd till
förvaring av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde, enligt
skyddsföreskrifter

Hanteringsansvarig/Cisterninnehavarens namn
Organisationsnummer
Adress

Cisternens adress om annan än innehavarens

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (dagtid)

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras
Cistern i
Cistern ovan mark,
Cistern för brandfarlig
mark, mer än
mer än 1 m3
vätska inom
1 m3
vattenskyddsområde
Cisterntyp:
K-cistern
Korrosionsskyddad S-cistern
S-cistern
Fat
Annat:
Volym/mängd:
m3
Installationsdatum:

Annan hantering av
brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde
Inomhus
Utomhus

Typ av vätska som ska förvaras:

Användningsområde:

Vätskans klass (1,2,3):

Datum för Installationskontroll/revisionskontroll:
Redovisning av skyddsåtgärder: (hantering av ev. spill och läckage)
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Till informationen ska bifogas en situationsplan utvisande cisternens placering samt eventuella närliggande
vattentäkter, dagvatten eller vattendrag. Kopia av intyg om certifiering eller kontrollrapporter.
För handläggning av anmälan kommer samhällsplaneringsnämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Blanketten lämnas till
Samhällsplaneringskontoret
571 80 Nässjö
Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 4

0380-51 80 00

5886-9868

212 000-0548

samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
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Dataskyddsförordningen GDPR
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna
handlägga din anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter
som behandlas är ditt namn, personnummer och adress. Uppgifterna gallras vid
in aktualitet enligt samhällsplaneringsnämndens dokumenthanteringsplan.
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har
rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också
möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag
att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är
Höglandsförbundet
Tel: 0380-51 75 50
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller skicka
din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 4

0380-51 80 00

5886-9868

212 000-0548

samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

