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Cistern för brandfarlig vätska, anmälan om installation

Datum __________________
Skickas till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Har du frågor?
Samhällsbyggnad Gävle
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Anmälan om installation för förvaring av brandfarlig vätska (information enligt NFS 2003:24 § 4:1)

Sökande

*Obligatoriskt fält

Förnamn*

Person-/Organisationsnummer*

Efternamn*

Telefonnummer*

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fakturaadress

Referenskod

Postnummer

Postort

E-postadress
Fakturamottagare (om annan än sökanden): Förnamn

Organisationsnummer

Efternamn
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Postort

Förvaring av och uppgifter om cistern
Fastighetsbeteckning (cistern)

Fastighetens adress (cistern)

Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Postort

Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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3

Cistern i mark, större än 1 m : ………………………..…Volym m
3

3

3

Cistern ovan mark, mellan 1 m och 10 m : ………………………..…Volym m

3

Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Rörledning i mark som är ansluten till cistern ovan mark
Cisternen kommer att ligga inom vattenskyddsområde

Ja. Ange vilket: ………………………………………….............................
Nej
Avstånd till närmaste


9DWWHQGUDJPHWHU
9DWWHQWlNWPHWHU

'DJYDWWHQEUXQQPHWHU
Förvaringen sker

Typ av behållare

Inomhus

Med (K) korrosionsskydd

Utomhus

Utan (K) korrosionsskydd

Material

Plåt
Plast
Annat. Ange vad:
I cisternen förvaras (ange typ av vätska)
Användningsområde

Uppvärmning
Bränsle
Annat. Ange vad:
Underlag/material under cisternen
Underlag/material under spillzonen
Sekundärt skydd (t.ex. invallning, dubbelmantling)

Ja. Ange typ: ………………………………………..…..…… Volym: …………..…………………...…
Nej
Tillverkningsår

Installationsdatum

Senaste besiktning, datum

Bilagor
Situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens/förvaringskärls och rörledningars
placering), förvaringskärl och avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter
Kopia av eventuellt besiktningsintyg från tillverkningskontroll
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Information
Naturvårdsverket har gett ut en föreskrift mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24). Enligt denna ska information/anmälan lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden
om man installerar en cistern och/eller rörledning i mark avsedd för brandfarlig vätska.
Om en ny cistern ska installeras av den som bedriver yrkesmässig verksamhet behövs dessutom
tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor.
Detta för att hanteringen ska ske betryggande ur brand- och explosionssynpunkt. Krav på tillstånd gäller
ej cisterner i mark innehållande diesel.
Information/Anmälan ska vara inne i så god tid att Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna råd eller
föreskrifter, innan installationen påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden behöver veta var cisternen
kommer att placeras och få en kort beskrivning av vilken anordning som ska installeras. Särskilda krav
kan gälla vid installation inom ett vattenskyddsområde.
Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1988:204): Personuppgifter
som lämnas i anmälan behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik,
debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter
skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Skriv ut

