Blankett för information om hantering av
brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner,
samt hantering av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde (enligt NFS 2017:5)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Cisterninnehavare
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Fastighetsbeteckning där cisternen finns

Telefonnummer

Ortnamn

Cisternägare (om annan än cisterninnehavaren)
Namn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Ortnamn

Fastighetsägare (om annan än cisterninnehavaren)
Namn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Ortnamn

Informationen avser (kryssa för cisterntyp)
Cistern i mark som rymmer mer än 1 m3 (Def. i mark: cistern vars hela mantel inte kan inspekteras eller om cisternen har rörledningar belägna så att de inte kan kontrolleras på ett lätt sätt, t.ex. i golv, mark eller vägg)
Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m3.
Cistern eller annan hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Cisternidentitet
Tillverkningsnummer, tillverkningsdatum, fabrikat eller dyl.

Cisterninnehåll
Typ av vätska:

Mängd:

Användningsområde:
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Förvaring
Hanteringsplats (fastighetsbeteckning och besöksadress eller liknande):
Typ av behållare:
K-cistern (god korrosionsbeständighet, t.ex. plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål, glasfiberarmerad härdplast)
S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet, t.ex. stål eller stållegering)
Skyddad S-cistern (S-cistern med certifierat korrosionsskydd invändigt och rostskyddsmålad utvändigt)
Annat, ange vad:
Finns vattendrag, vattentäkt inom 100 m från cisternen?

Ja

Nej

Finns ledning till/från cisternen?

Ja

Nej

Om ja, är ledningen besiktningsbar (t.ex. ej underjordisk)?

Ja

Nej

Ledningar

Om nej, på vilket sätt är ledningen inte besiktningsbar? Hur stor del?

Skydd mot vatten/markförorening
Står cisternen/sker hanteringen på hårdgjord yta?
Om ja, uppge vilket material ytan består av:

Ja

Nej

Sker uppsamling av oljeförorenat vatten från spillzonen (så långt slangen räcker)?
Om ja, hur avleds det:
Har behållaren/cisternen sekundärt skydd?
Ja
Om, ja, ange vilken typ av sekundärt skydd och skyddets volym i liter:

Ja

Nej

Besiktning/återkommande kontroll
Är cisternen besiktigad?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, ange senaste besiktningsdatum:_
Protokoll bifogas

Jag har tagit del av informationen i bilaga 1.
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Övriga uppgifter

Informationsblanketten skickas till Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80
Katrineholm.
Med blanketten ska följande bifogas:
1. Tillverkningsuppgifter, kontrollrapport eller liknande.
2. Aktuell situationsplan med cisternens läge markerad. På situationsplanen ska befintliga dricksvattentäkter, vattendrag, dagvattenbrunnar och andra riskobjekt inom 100 meter från cisternen anges.
För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd enligt kommunens taxa.
Räddningstjänsten kan behöva kontaktas för att ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Bestämmelser om hantering av brandfarlig vara finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
hemsida, www.msb.se. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för hantering av brandfarlig vara.

Underskrift
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga:
Cisterner - Lagring och hantering av brandfarliga vätskor, spilloljor och andra flytande kemikalier

