Information om installation av cistern etc.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunhuset
234 81 LOMMA
040-641 10 00

Sida 1 av 2
Blankett uppdaterad:

Lagrum: 4 kap 1§ naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)

Information
gällande

installation av cistern för brandfarlig vätska ovan mark
hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
installation av cistern för brandfarlig vätska under mark

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Fastighetsägare

Personorganisationsnum
mer

Utdelningsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Telefonnummer
(inklusive riktnummer)

Uppgiftslämnare (om annan an fastighetsägaren)
Namn

Utdelningsadress

Telefonnummer
(inklusive riktnummer)

Postnummer och postort

Vattenskyddsområde
Ja

Nej

Uppgifter om cistern
Innehåll
Typ (S- eller K-cistern)

Volym
Sekundärt skydd (t.ex.
dubbelmantling, invallning)
Ja
Nej

Var god vänd på sidan!

I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
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Uppgifter om brandfarlig vätska
Typ av vätska/vätskor

Sammanlagd förvarad volym
Sekundärt skydd (t.ex.
invallning)
Ja
Nej

Storlek förvaringskärl

Arbetet utförs av
Firma/namn
Utdelningsadress

Datum
Postnummer och postort

Bilaga som skall bifogas informationen
; Tomtkarta i skala 1:400 med. angivet läge för anläggningen (cisternens/ledningarnas
placering), förvaringskärl & närliggande vattentäkter
Underskrift
Ort och datum
Namnförtydligande

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet

I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

