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Ansökan om tillstånd för förvaring av 

petroleumprodukter 
Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar (NSF 2003:24) 4 kap. 1§ 

Gäller eldnings-, diesel- och spilloljecisterner större än 1m3 i mark och utomhus. För 

vattenskyddsområde gäller förvaring av mer än 250 liter. 

 

Ifylld blankett skickas till: 

Plan- och miljöenheten 

Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 

plan-miljo@lessebo.se 

 

Anmälan avser 

☐ Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern 

☐ Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 

☐ Ansökan om tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska eller petroleumprodukter inom 

vattenskyddsområde 

 

Om vattenskyddsområde, ange vilket_________________________________ 

 

Cisternägare Fastighetsägare (om annan än 

cisternägare) 

Fastighetsbeteckning 

 

 

 

Namn 

 

 

Namn 

Adress 

 

 

Adress 

Postnummer och ort 

 

 

Postnummer och ort 

Person-/ organisationsnummer 

 

 

Person-/ organisationsnummer 

Telefon 

 

 

Telefon 

Epost Epost 
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Uppgifter om anläggningen eller hantering 

☐ Cistern i mark, mer än 1 m3 

☐ Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 

☐ Tillhörande markförlagda ledningar 

☐ Cistern ovan mark, mer än 1 m3 men högst 10 m3 

☐ Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 

☐ Tillhörande ingjutna ledningar 

 

Vätska 

Typ av vätska  

Mängd i liter  

Användningsområde  

Installationsår  

 

Förvaring, typ av behållare 

☐ S-cistern 

☐ S-cistern som försetts med korrosionsskydd 

☐ K-cistern 

☐ Annat________________________________________________________________ 

 

Risker och skydd 

☐ Nej ☐ Ja Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 

50 meter från cistern 

☐ Nej ☐ Ja Sker hantering på hord ytan 

☐ Nej ☐ Ja Är cistern/behållare invallad 

Ange ytans material  

Ange volym i liter  

 

Bifogas följande 

☐ Intyg om certifiering eller kontrollrapport för cistern (om cistern ska installeras) 

☐ Situationsplan över fastigheten och markera där placering av behållare eller cistern och i 

förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter 

☐ Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern 

☐ Ritning som visar uppställning av behållare samt i förekommande fall invallning 

 

Övriga upplysningar 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Ifylld av  

Underskrift   Datum  

Namnförtydligande    

 

Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Plan- och 

miljönämnden kommer behandla personuppgifterna för registerhantering enlig PUL 

(personuppgiftslagen). 


