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Allmänna uppgifter
Namn verksamhetsutövare/ansvarig Personnummer/organisatiosnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-post Mobiltelefon

Faktureringsuppgifter (om andra än ovan)
Namn Referens

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-post Mobiltelefon

Plats för installation och/eller hantering
Fastighetsbeteckning Adress (för installationen/hanteringen)

Situationsplan bifogas som visar cisternens placering eller var hanteringen ska ske.

Fastigheten ligger inom vattenskyddat område

Uppgifter om cictern/behållare
Innehåll Volym i m3

dieselolja eldningsolja spillolja bensin

annat, beskriv vad: 

Hantering av lösa behållare kommer att vara: 

       permanent tidsbegränsad, ange datum: 

Cisternens/behållarens placering

Inomhus Utomhus Ovan mark Helt eller delvis i mark

Volym invallning/sekundärt skydd

Lokalisering av cistern på fastigheten bifogas som koordinater elller markeras på bifogad karta

Information om installation av cistern och eller 
hantering av lösa behållare för brandfarlig 

vätska eller spillolja 
Enligt NFS 2021:10

Anmälan om hantering av petroleumprodukter, 
brandfarliga vätskor och spillolja 

Enligt Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Gäller cistern med volym på över 1 m3 

Gäller hantering av lösa behållare med volym över 150 liter, inom vattenskyddat område

ENKELSIDIG BLANKETT 1

2 varianter av blankettmallar! 

Enkelsidig blankett  
A-mallsida: 
Se över rubriken när du gör en blankett. Ibland är förvaltningsnam-
net tydligt direkt i rubriken (t ex ”Ansökan om riksfärdtjänst”). Om 
förvaltningen behöver nämnas i rubriken, skriv in detta som under-
rubrik. (Ex. Föreningsbidragsblanketterna behöver ha förvaltnings-
namn) Annars räcker det att ha avsändaren i sidfoten med stadens 
logotyp som tydlig avsändare.

Flersidig blankett 
B-mallsida: första sida. Mallsidan har logotypen och något av ovan-
stående rubrikstyperna. Denna mallsida måste användas i kombina-
tion med
C-mallsida: som varken har sidhuvud eller sidfot samt  
D-mallsida: Sista sidan för flersidig blankett med sidfot. 
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Rörledningars placering

Inomhus i golv Inomhus ovan golv Utomhus i mark Utomhus ovan mark 
(utanpåliggande rörledningar)

Inga rörledningar

Tillverkningsår Material cistern behållare är gjord av

Stål Plast Annat

Skydd mot mark- och vattenförorening

Hantering sker på hårdgjord yta (tät yta som möjliggör uppsamling av spill)

Överfyllnadsskydd finns 

Sekundärt skydd finns för rör- och eller slangledningar 

Invallad plats för lagring

Påkörningsskydd finns

Rutiner för att säkerställa skydd mot mark- och vattenföroreninghur lagringen och hanteringen säkerställs finns

Skicka blanketten till miljöavdelningen, adressen och e-post finns längst ner på sidan.

Postadress   Besöksadress   Telefon   E-post  
Bjuvs kommun   Mejerigatan 3   042 - 458 50 00  miljo@bjuv.se
Box 501          info@bjuv.se
267 25 Bjuv

Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens 
hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för 
ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
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