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Uppgifter om uppförande/ändring av tankningsplats 
 
Enligt kod 50.25 (u) i Höglandstaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Nässjö  
kommun: ”Anläggning där upp till och med 1000 kubikmeter flytande motorbränslen hanteras.” 
 
Administrativa uppgifter 
 

Anläggningens namn: 
 

      

Besöksadress: 
 

      

Utdelningsadress: 
 

      

Postnummer och ort: 
 

      

Telefon: 
 

      

Fax: 
 

      

E-post: 
 

      

Fastighetsbeteckning: 
 

      

Organisationsnummer: 
 

      

Kontaktperson: 
 

      

Telefon: 
 

      

Kod enligt Höglandstaxa för 
prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område i Nässjö 
kommun: 

50.25 (u):       
”Anläggning där upp till och med 1000 kubikmeter flytande 
motorbränslen hanteras.” 

Huvudman: 
 

      

Utdelningsadress: 
 

      

Postnummer och ort: 
 

      

 
Underskrift 
Ort och datum 
      

Underskrift 
 
 

 
Avgift tas ut enligt kommunfullmäktige fastställd taxa. 
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Till blanketten ska följande skriftliga information bifogas 
 

• Om uppgifterna avser en ny eller befintlig anläggning. 

• Ritning över verksamheten där lokalisering av tankningsplats framgår. 

• Beskrivning med tillhörande skiss av spillzonens utformning (storlek, eventuell lutning, val av 
material/beläggning med mera). 

• Information om oljeavskiljare (typ/klass, dimensionering med mera). 

• Ritning över tankningsplatsen där placering av dagvattenbrunnar, oljeavskiljare och kopplingar 
till dagvattennätet redovisas. 

• Ange vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas vid anläggningen för att förhindra 
störningar på den yttre miljön i händelse av spill och läckage. 

• Ange vilka rutiner/instruktioner som kommer att finnas vid anläggningen för att förhindra 
störningar på den yttre miljön i händelse av spill och läckage. 

• Beskriv verksamheten (antalet och typen av fordon som ska tankas, cisternvolym, bränsle, 
antalet tankningstillfällen per år, antalet personer som kommer att tanka vid anläggningen, 
uppskattning av volym bränsle som kommer att hanteras vid anläggningen per år med mera). 

• Bifoga säkerhetsdatablad för det bränsle som kommer att hanteras vid anläggningen. 

• Ange det farliga avfall som uppkommer i verksamheten (exempelvis spillolja), avfallskod, 
mängd/år, förvaring, transportör och omhändertagare. 

 
 
Information om klassning 
Verksamhet klassas som en så kallad u-verksamhet som Samhällsplaneringsnämnden är 
tillsynsmyndighet för. Med en u-verksamhet menas övrig miljöfarlig verksamhet som varken kräver 
anmälan eller tillstånd, men som ska följa de lagar och regler som finns.  
 
 
Observera att 
 Installation av oljeavskiljare kräver bygganmälan. Kontakta handläggare på byggenheten för 

mer information. 

 Den svenska standarden SS-EN 858 gäller vid installation av oljeavskiljare. 

 
 
Blanketten lämnas till: 
Samhällsplaneringskontoret 
571 80 Nässjö 
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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 bevaras 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 
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