INFORMATION om installation av cistern
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor

Ett ackrediterat företag ska besiktiga cisternen och rörledningarna innan du börjar använda
dem. Besiktningen ska göras när cisternen är tom.
1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Cisternens innehavare

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer/Mobil

Postnummer och ort

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Kontaktperson

Kontaktpersons e-post/telefonnummer

Fastighetsbeteckning (där cisternen ska placeras)

Fastighetsägare

2 VILKEN FIRMA GÖR INSTALLATIONSKONTROLLEN
Firmanamn

Ackrediteringsnummer

Utdelningsadress och telefonnummer

3 BESKRIVNING AV CISTERNEN
Total volym, m3

Tillverkningsnummer och typ

Innehåll

Installationsår

Placering

Inom vattenskyddsområde
Utanför vattenskyddsområde
Nedgrävd
Ovan mark
I byggnad, utan golvbrunn

Ja

Nej

Utomhus, med takskydd

Ja

Nej

Finns påkörningsskydd

Ja

Nej

Finns tillgång till absorptionsmedel

Ja

Nej

Rörledningar är dragna ovan mark

Ja

Nej

Invallad, ange volym___________m3
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Övrigt:

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala kommun
behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett kommer att registreras i
bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare
information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

INFORMATION SOM SKALL BIFOGAS
 en tomtkarta där du markerar cisternens och rörledningarnas placering
 markera vattentäkter som ligger inom en radie av 200 meter
 markera eventuella dagvattenbrunnar som ligger nära cisternen (vid placering ovan
jord)
Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år. Kopia på kontrollrapporten
ska löpande skickas in till miljöenheten.

TILLSTÅND
Tillstånd kan krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Syftet
är att förhindra brand eller explosion vid hantering av sådana varor.
Brandfarliga varor är t.ex. bensin, diesel, gasol, spillolja, acetylen, lösningsmedel samt vissa färger
och kemikalier.
Information finns på Sala kommuns hemsida, www.sala.se
Kontakta räddningstjänsten för mer information 0224-74 78 66 (handläggare) eller 0224-74 78 62
(koordinator)

Avgift
Avgift för handläggning av detta ärende tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
4 UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namn
Namnförtydligande

Skicka blanketten till
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Bygg och miljö Sala-Heby
Box 304
733 25 SALA
Besöksadress: Stora torget 1
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala kommun
behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett kommer att registreras i
bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare
information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

