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Ansökan om tillstånd för hantering av olja för
försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter
samt för annan hantering av petroleumprodukter
inom vattenskyddsområde
Sökande
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Postadress

Organisationsnummer/personnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

Fastighetsägare, om annan än sökande, och telefonnummer

Ansökan
Ansökan gäller

Befintlig cistern, installerad år:………….

senast kontrollerad år…………….

Ny cistern
Annan hantering av petroleumprodukter

Förvaring, mängd m.m.
Typ av förvaringskärl

Cistern ovan mark
Cistern under mark
Annat

Antal

Volym (m3) Typ av vätska
(exempelvis eldningsolja)

Typ av cistern
(K-, S- eller skyddad S-cistern)
eller förvaringskärl (exempelvis
oljefat)
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Placering
Beskriv platsen där cisternen eller förvaringskärlet är placerad eller kommer att placeras (exempelvis inomhus i
källare med betonggolv eller utomhus under tak inom invallning).

Finns golvbrunnar, dagvattenbrunnar, vattendrag, diken eller liknande i anslutning till plats för förvaring eller
annan hantering?

Ja, ange i sådana fall vad och avstånd till dessa:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Nej

Skyddsåtgärder för att motverka förorening
Invallning?

Ja, ange volym……….

Nej

Tillgång till saneringsutrustning?

Ja

Nej

Påkörningsskydd?

Ja

Nej

Spillplåt?

Ja

Nej

Har cisternen överfyllnadsskydd?

Ja

Nej

Har cisternen läckagelarm?

Ja

Nej

Finns info-skylt om vattenskyddsområde vid påfyllnadsrör av cistern?

Ja

Nej

Övrigt:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Motivering
Motivera varför olja måste användas till uppvärmning. Vilka alternativ har utretts, och varför har dessa
uteslutits? Om övrig hantering av petroleumprodukter kommer att ske, ange varför detta måste ske inom
vattenskyddsområde och beskriv hur hantering kommer att ske.

Bilagor ska lämnas tillsammans med ansökan (förkryssade bilagor är obligatoriska)
Kopia på rapport från installations-/ återkommande-/revisionskontroll om cisternen har
genomgått någon sådan
Översiktlig karta eller situationsplan, med plats markerad för förvaring eller hantering

______________________________________________________________________________________
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2017,
fastställd av kommunfullmäktige.

_________________________________________________________________________________________

Underskrift

…………………………………………

………………………………………………………………

Ort och datum

Underskrift

Skicka ifylld blankett med bilagor till
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas
Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

