Blankett
Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Skickas till

Miljö- och hälsoskyddskontoret
195 85 Märsta
Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap.1-3§9 samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS
2003:24). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av
brandfarlig vätska. Dessa gäller till 1 juli 2018 då Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:5) börjar gälla
samt MSB i nya föreskrifter som gäller från 1 juli 2018 och ersätter MSBFS 2014:5.
Anmälan om avinstallation av cistern enligt 9 kap 1 § samma förordning. Cistern inomhus för uppvärmning av
bostad, behöver inte anmälas.
Anmälan avser
Ny cistern
Cistern som tagits ur bruk

Anmälare
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson (om annan än anmälaren)
Namn

Telefon

E-postadress

SIG7000, v3.0, 203-03-22

Cisternägare (om annan än anmälaren)
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefon (MHK)

E-post

Org.nr

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 266 60

miljokontoret@sigtuna.se

212000-0225
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Cisternens placering (karta/situationsplan)
Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

Uppgifter om cisternen
Cisternens volym i liter

Typ av cistern
K-cistern (korrisionsbeständig)
S-cistern
Skyddad S-cistern

Cisternens placering
Ovan mark utomhus, ange typ av underlag:
Under mark utomhus
I byggnad

Innehåll
Diesel/eldningsolja
Bensin
Spillolja
Annat ange vad:

Användningsändamål
Drivmedel
Uppvärmning
Annat, ange vad:

Är cisternen placerad inom ett vattenskyddsområde?
Ja, inom inre skyddszon
Ja, inom yttre skyddszon
Nej

Finns påkörningsskydd?
Ja
Nej

Är cisternen invallad/ har sekundärt skydd?
Ja
Nej
Beskriv eventuell invallning/påkörningsskydd mm:

Ange var rörledningarna finns placerade:
Rörledning finns ovan mark
Rörledning finns under mark

Är cisternen en del i en gemensam anläggning?
Ja
Nej

Avstånd från cistern
Till dricksvattenbrunn, meter

Till vattendrag/dike, meter

Till dagvattenbrunn, meter
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Redogör för skyddsåtgärder mot spill eller läckage (kan bifogas som bilaga)

Cistern som tagits ur bruk
Ange vilken/vilka åtgärder som gjorts när cisternen tagits ur bruk

Cistern är rengjord
Cistern är rengjord och fylld med sand
Cistern är rengjord och borttagen. Ange vart
Cistern är rengjord och tillfälligt avställd. Ange vart
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är borttagna
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade
Ange ny plats om cistern har flyttats/sålts

Kontaktperson/köpare

Telefon

E-postadress

Bilagor
Situationsplan som visar cisternens placering
Av/installationsprotokoll
Karta där eventuella vattentäkter på den egna fastigheten är markerad
Skyddsåtgärder mot spill eller läckage
Fotografi

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum

