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INFORMATION OM INSTALLATION AV CISTERN
Vid hantering/ förvaring av brandfarliga vätskor
eller spillolja enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5

Anmälan ska inlämnas i god tid (4 veckor innan installation). Blankett som inte är
fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden och
innebär således förlängda handläggningstider. En avgift tas ut för handläggning av
ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Cisternägare
Namn/firma

Person-/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Ort

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon dagtid

Uppgifter om cisternen
Cisternen beräknas vara i drift (ååååmmdd):
Cisterns placering

Ovan mark

I mark

Inomhus

Utomhus
Finns golvbrunnar vid placering inomhus?

Nej

Ja

Ligger cisternen inom vattenskyddsområde

Nej

Ja, vilket?

Finns informationsskylt om vattenskyddsområde vid påfyllnadsrör?

Nej

Ja

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 100 m från cisternen?

Nej

Ja, markera på karta

Typ av cistern

K-cistern
Annat, ange typ:

S-cistern

S-cistern med korrosionsskydd

Typgodkännande, nr

Typ av vätska som ska hanteras

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

0270/75000

192-3473

bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Org. nr
212000-2353
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Användningsområde (ex uppvärmning, tankning av fordon)

Volym, m3

Placering av rörledningar

Typ av rörledningar

Ovan mark
Inomhus, synliga
I mark

Korrosionsbeständiga
Ej, korrosionsbeständiga
Inomhus, ingjutna

Underlag/material under cisternen
Underlag/material under spillzonen
Skyddsåtgärder cistern

Cisternen är dubbelmantlad
_________________________
Nivåkontroll
Överfyllnadsskydd
Under tak

Invallning, ange volym (liter):
Läckagelarm
Påkörningsskydd
Annat:____________________________________________

Skyddsåtgärder ventiler

Överfyllnadsskydd pistolventil (endast vid tankning av fordon)
Slangbrottsventil (endast vid tankning av fordon)
Skyddsåtgärder rör- och slangledningar

Rör- och slangledningar är dubbelmantlade
Annat sekundärt skydd för rör- och slangledningar:
______________________________________________
Finns tillgång till saneringsutrustning?

Nej

Ja

Övriga upplysningar

Bilagor
Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och eventuella
vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade.
Annat:

Underskrift
Ort
Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Datum
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Information om behandling av personuppgifter
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.
Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har
möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas
om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud
dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se www.soderhamn.se
Anmälan skickas eller lämnas in till:
Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
Information
•

Informationsplikten gäller cistern som rymmer 1 m3 eller mer och cistern inom
vattenskyddsområde som rymmer 250 liter eller mer.

•

Hantering av brandfarlig vara kan kräva tillstånd. För mer information kontakta
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH), tel. växel 0278-540 000.

•

Installation av cisterner kan kräva bygglov. Kontakta bygglovshandläggare på byggoch miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte, tel.
växel 0270-750 00.

•

Vid information av flera cisterner kan flera blanketter fyllas i alternativt att det i
bilaga bifogas fullständiga uppgifter om samtliga cisterner.

•

Innan ny anläggning tas i bruk ska den genomgå en installationskontroll av
ackrediterat kontrollorgan.

