Anmälan cistern för förvaring av diesel-,
eldnings-, spillolja eller andra
petroleumprodukter (enligt NFS 2003:24, 4
kap. 1§)

Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Cistern i mark, större än 1 m3
Cistern ovan mark som rymmer 1-10 m3
Cistern eller annan hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde
Ägaruppgifter
Fastighetsbeteckning
Adress för installation

Postadress

Fastighetsägare namn
Adress

Postadress

Telefon dagtid

Organisations-/personnummer

E-post
Cisternägare om annan än fastighetsägaren
Adress
Telefon dagtid

Organisations-/personnummer

E-post

Installatör
Namn/firma
Adress
Postnummer
Telefon

Ort
Organisations-/personnummer

E-post

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Vätska
Vilken vätska kommer att förvaras i cisternen?__________________________
Användningsområde______________________________________________
Volym i liter____________
Cisternidentitet, typ, besiktning, avtal, uppställningsplats, mm
Tillverkningsnummer

Tillverkningsdatum

Fabrikat
Typ av behållare

K-cistern (korrosionsskyddad)
S-cistern (stålplåt)
Kontrollintervall

Är cisternen besiktad?

Ja

Nej

Om ja, ange senaste besiktningsdatum ______________________samt bifoga
besiktningsprotokoll
Finns det avtal angående besiktning/underhåll?

Ja

Nej

Om ja, vilken firma/företag______________________________________
Finns det underjordisk ledning till/från cisternen?

Ja

Nej

Vatten
Avstånd till närmaste vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt i meter______
Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde?

Ja

Om ja, vilket ______________________________________

Nej

Skydd mot vatten- och markföroreningar
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Underlag under cistern ____________________________________________
Underlag i spillzonen______________________________________________
Är cisternen invallad?

Ja

Nej

Om ja, ange invallningens volym i liter ___________________
Är cisternen dubbelmantlad?

Ja

Nej

Sker uppsamling av förorenat vatten från spillzonen?
Om ja, hur hanteras det?

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Till anmälan ska bifogas installationsprotokoll, tomtkarta i skala 1:400 med
cisternens och rörledningarnas placering samt avstånd till närliggande
vattendrag och vattentäkter utmärkta.

Namnteckning

Datum

_______________________________________________________________
Namnförtydligande

Information
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och
enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad
och räknas upp årligen.
Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).
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