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Namn- och adressuppgifter 
Cisternägare 
Cisternägare, namn: Personnummer/organisationsnummer: 

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: Telefon: 

E-postadress: Fastighetsbeteckning:  

 
 

Fastighetsägare 
Fastighetsägare, namn: E-postadress: 

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: Telefon: 

 
 

Ansvarig för anläggningen 
Ansvarig för anläggningen, namn: E-postadress: 

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: Telefon: 

 
 

Uppgifter om cisternen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress 

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14 
Box 808 
761 28 Norrtälje 

E-postadress 

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 

Telefon 

0176-710 00 

Telefax 

0176-716 70 

Internet 

www.norrtalje.se 

Anmälan avser: 

Nyinstallation Befintlig cistern 
Fabrikat och typ: 

 
 
Ovan mark         I byggnad 
 
                                                             

Utomhus   Ingjutna ledningar 

K-cistern Skyddad S-cistern S-cistern 
Avser cistern: 

I mark 
Typ av vätska: 

Diesel 

Markförlagda ledningar 

Eldningsolja Spillolja Övrigt:  
Användningsområde: 

Volym: 

· --------------------- --·m3 

Installationsdatum: 

 
 

 
 

mailto:bygg.miljonamnden@norrtalje.se
http://www.norrtalje.se/
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Ligger cisternen inom vattenskyddsområde?         
  Nej   Ja, ange vilket:       
Finns vattendrag, dike, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?     
  Nej   Ja, finns markerad på bifogad situationsplan     
Sker hanteringen på hårdgjord yta?         
  Nej   Ja, ytans material och storlek:       
Är cisternet invallad?         
  Nej   Ja, invallningens volym i liter:       
Finns 
tak?       Finns påkörningsskydd?     
  Nej   Ja     Nej   Ja     

 
 

Övriga uppgifter 

 
 

Bilagor som skall bifogas med anmälan 
Följande bilagor skall bifogas med anmälan: 

 
• Kopia på senaste kontrollrapporten 
• Typintyg eller dylikt 
• Situationsplan med cisternens placering samt vattentäckter, vattendrag, diken, dagvattenbrunnar markerade. 

 
Namnunderskrift 

 
Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. 
Denna anmälan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. 
Den kan även beställas via kommunens Kontaktcenter, telefon 0176-710 00. 

 
Anmälan med bilagor inlämnas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Box 808 
761 28 Norrtälje 
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje 

 
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd om 
du vill veta mer. 

Namnförtydligande: Datum och namnteckning: 
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