Ansökan om tillstånd för att
hantera petroleumprodukter och
brandfarliga vätskor
inom vattenskyddsområde

Skicka in blanketten till:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Observera att du ska bifoga en situationsplan (ritning) till denna ansökan. I situationsplanen ska du:
•
•
•

Markera alla byggnader inom 25 meters avstånd från cisternen. Ange avstånden till byggnaderna i meter och redovisa vad byggnaderna används till.
Ange byggnadernas väggmaterial (betong, sten, trä, plåt) och stomme (betong, trä, stål)
Markera alla eventuella vattendrag, dagbrunnar eller vattentäkter som ligger inom 50 meters avstånd från behållaren.

Uppgifter om dig som söker
Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Faktureringsadress om annan än ovan

Organisationsnummer:

Uppgifter om fastigheten där petroleum eller brandfarlig vätska ska hanteras
Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Postnummer och postort

Vattenskyddsområde ange även om det är inom primär eller sekundär skyddszon

Uppgifter om petroleumprodukter eller brandfarlig vätska
Typ av vätska eller vätskor

Typ av behållare/cistern

Antal behållare

Totalvolymen av alla behållare, i liter

Användningsområde

Uppställd:

□

□

Om inomhus, golvbrunn:

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från behållaren?

□ Ja
□ Ja

□ Nej
□ Nej

Har cisternen genomgått återkommande kontroll? Bifoga senaste besiktningsprotokoll

□ Ja

□ Nej

Inomhus

Utomhus

Skydd mot vattenförorening
Sker hantering på hårdgjord yta?

□ Ja

□ Nej

Om ja, ange ytans material:

Är behållaren invallad?

□ Ja

□ Nej

□ Ja
□ Ja

□ Nej
□ Nej

Om ja, ange invallningens volym i liter:

□ Ja

Finns påkörningsskydd?

□ Nej

Finns tak över invallning?
Är behållaren dubbelmantlad?

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Om PuL - Personuppgiftslagen: När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för detta ändamål. Du har rätt att en gång per
år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet är Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun.
Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se

