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Ta cistern i bruk 

Information till myndigheten om lagring brandfarliga vätskor och spillolja 
- enligt 3 kap. 1 § NFS 2021:10

Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 
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Lagring kommer att ske på följande adress 
Fastighetsbeteckning Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? 

 Nej  Ja Vilket: 
Fastighetens adress Postadress 

Sökande 
Verksamhet/företag/förening/person Organisationsnr/Personnr 

Namn Telefon dagtid 

Adress Telefon mobil 

Postnummer och ort E-postadress

Informationen avser 
Förvaring av Cisternens identifikationsnummer (tillverkningsnummer) 

 Diesel  Spillolja      Annat: 
Typ av cistern     Behållarens volym anges i m3 

K-cistern  Skyddad S-cistern S-cistern  Fat Volym: Antal 
Cistern (eller behållare) förläggs Rörledningar förläggs 

 Ovan mark  I mark  I byggnad 
Ovan 
mark 

 I mark  I byggnad  Finns ej 

Cisternen (alt behållarna) förvaras inom sekundärt skydd 

 Nej  Ja, volym på sekundära skyddet: Material: 
Installationskontroll av cisternen är utförd 

 Nej  Ja datum: Besiktningsföretag: 
Återkommande kontroll av cisternen är utförd 

Datum: Besiktningsföretag: 
Kommentarer i övrigt 

Till blanketten ska bifogas 
 Situationsplan med byggnader, tomtgräns, dagvattenbrunnar, eventuella vattentäkter och cisternens 

läge alt. behållare inritat. 
 Kopia på kontollrapport av installations- eller återkommande kontroll av cistern 

Forts nästa sida  
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Kommunikation 
 � Jag godkänner kommunikation via e-post  
 
 (Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post) 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten sänds till 
Örebro kommun  
Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen  
Miljöavdelningen 
Box 33400 
701 35 Örebro 

Fast avgift 2040 kr för fastigheter utom 
vattenskyddsområde. 
 
Fast avgift 4080 kr för hantering inom 
vattenskyddsområde. 
 
Avgift utgår enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 
(2018). 
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