AVANMÄLAN
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

Datum för avanmälan:

Plan- och miljönämnden
Vännäs kommun
911 81 VÄNNÄS

Avanmälan gäller oljecistern som tagits ur bruk
Fastighetsbeteckning där cistern var belägen*
Cisternens tillverkningsnummer*
Volym*
Cisternen var placerad*
I mark
Inomhus
Ovan mark (utomhus)
Cisterninnehavare
Namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Telefon dag*

Personnummer/organisationsnummer*

Uppgifter om urbruktagandet
Cistern och rörledning har tömts och rengjorts (krav)*
Ja
Nej
Påfyllningsrör och avluftningsledning har avlägsnats eller åtgärdats så att påfyllning
inte kan ske *
Ja
Nej
Cisternen ska användas till annat ändamål, nämligen
Cisternen ska överlåtas till annan användare*
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Bankgiro (OCR)

911 81 Vännäs

Ö Järnvägsgatan 1

0935-140 00

0935-140 49

5950-1874

765-158

Ja
Nej
Eventuell nivåmätare/larm innehöll kvicksilver*
Ja
Nej
Kvicksilver i nivåmätare/larm har omhändertagits på följande sätt
Oljeslamavfallet har omhändertagits på följande sätt
Hantering av cisternen
Cisternen har forslats bort/ska forslas bort (rekommenderas)
Cisternen har fyllts med sand
Cisternen bedömdes vara*
Hel så vitt det gick att se
Trasig
Kontroll av förorening har skett vid tankningsplats och under cisternen.*
Cisternen togs ur bruk (datum)
Arbetet utfördes av (Intyg kan bifogas dock inget krav)
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.

