ANMÄLAN CISTERN

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

om installation av cistern för förvaring av
brandfarlig vätska ovan mark.
om installation av cistern för förvaring av
brandfarlig vätska under mark.
om hantering av mer än 250 liter brandfarlig
vätska inom vattenskyddsområde.
Alla enligt 4 kapitlet 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Anmälare
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som anmälan avser)
Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Mobiltelefon

Fastighetsägare
Namn
Utdelningsadress (då fastighetsägaren är någon annan än anmälaren)
Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Mobiltelefon

Lokalisering
Hanteringen kommer att ske inom ett vattenskyddsområde    

Ja

Nej

Cisternuppgifter vid förvaring
Cisternen ska innehålla följande brandfarlig vätska ......................................................................................................
Cisternen har volymen

Cisterntyp:

S-cistern

Skyddad S-cistern

Cisternen har sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantling)   

Ja

K-cistern

Nej

Hantering av brandfarlig vätska

BM120423

Följande vätska/vätskor kommer att hanteras ...............................................................................................................
Förvaringskärlets/kärlens storlek ...................................... Total volym som kommer att förvaras ...............................
Kärlet har sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantling)   

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D

Telefon
016-710 55 54

Ja

Telefax
016-14 26 84

Nej

e-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Webbplats
eskilstuna.se/miljokontoret

Arbetet kommer att utföras av
Firma/Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Postort

Datum

Handlingar att bifoga
Situationsplan (obligatoriskt) helst i skala 1:400, som visar
• cisternens och ledningarnas placering
• förvaringskärlens placering
• Närliggande vattentäkter och energibrunnar.

Datum

Underskrift, anmälare

Namnförtydligande

Personuppgifter i anmälan behandlas enligt personuppgiftslagen. När du undertecknar anmälan medger du att informationen får lagras och
bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstnämnden.

Upplysningar
Handläggning sker då anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen.
Då anmälan är komplett är handläggningstiden normalt sex veckor.
En avgift, beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband med
behandlingen av din anmälan.

