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Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs kommuns webbplats. 
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Anmälan/Information om cistern 
Information enligt NFS 2017:5, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor.  

 Förvaring av mer än 1 m3 eldningsolja, diesel eller spillolja i mark 
 Förvaring av mer än 1 m3 men högst 10 m3 eldningsolja, diesel eller spillolja ovan mark (undantag anläggningar inomhus) 
 Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av 

brandfarliga vätskor samt spillolja 
 Förvaring/hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 

Sökande 
Namn Org./Personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Fastighet (cisternens placering) 
Fastighetsbeteckning Adress 

Fastighetsinnehavare (om annan än sökande) 
Namn 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Mobiltelefon 

Förvaring 
Olja; Typ och klass, Användningsområde 

Förvaringsmängd i liter Material och typ av cistern (K, S eller Skyddad S) 

Tillverkningsnummer/ID-nummer Inom vattenskyddsområde 
 Ja  Nej 

Typ av överfyllnadsskydd 

Typ av nivåavläsning 

Övriga upplysningar 

Bilagor 
Situationsplan med tomtgränser, hus på fastigheter samt placering av cisternen redovisade ska bifogas. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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