ANMÄLAN
om förvaring av brandfarliga vätskor
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24)

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Plan- och miljönämnden
Vännäs kommun
911 81 VÄNNÄS

Datum för ansökan/anmälan:
Anmälan gäller
Installation av cistern större än 1 kubikmeter, placerad utanför vattenskyddsområde
Installation av cistern eller påbörjan av annan hantering över 250 liter, inom vattenskyddsområde

Annan hantering

Fastighetsbeteckning*
Cisterninnehavare
Förnamn*

Efternamn*

Adress*
Postnummer* Ort*
Telefon dag

Telefon mobil

E-post

Organisationsnummer/personnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Bankgiro (OCR)

911 81 Vännäs

Ö Järnvägsgatan 1

0935-140 00

0935-140 49

5950-1874

765-7158
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Cisternen
Volym*

Tillverkningsnummer*

Typ av brandfarlig vätska*
Cistern typ*
K-cistern

Planerat installationsdatum

S-cistern

Cistern belägen*
I mark

Skyddad S-cistern

Ute, ovan mark

I byggnad

Är rörledningar belägna i golv eller mark*
Ja
Nej
Typ av yta som cisternen är uppställd på
Typ av sekundärskydd*
Invallad

Dubbelmantlad

Ingetdera

Om invallad, ange invallningsmaterial
Om invallad, ange volym på invallning
Spillskydd finns*
Ja

Nej

Påkörningsskydd finns*
Ja

Nej

Absorptionsmedel finns i närheten*
Ja
Nej
Om absorptionsmedel finns, ange vilket
Vattenförsörjning*
Kommunalt vatten
Egen brunn/vattentäkt
Gemensam brunn/vattentäkt, ej kommunal
Avstånd från cistern till närmaste brunn/vatttentäkt för vattenförsörjning*
Mindre än 50 meter
Mer än 50 meter
Ytterligare hantering
Ytterligare hantering av brandfarlig vätska inom fastigheten
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Övriga uppgifter

Sökandens underskrift:………………………………………………………………………
Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska
kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter
kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.
Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt. Den rättsliga grunden
för behandlingen kommer att sparas gnom elektronisk lagring i behörighetsstyrt ärendesystem. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter, till
exempel vid överprövning a beslut. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU:
För mer information läs på kommunens hemsida www.vannas.se.

