Anmälan
Installation av cistern 1-10 m3 för brandfarlig vara
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara
inom vattenskyddsområde
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå
0911-69 60 00
Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas
i. Samtliga handlingar ska lämnas i två exemplar.
Sökande
Namn*

Ev. företagsnamn

Adress*

Postnummer*

Telefon

Mobil

Ort*

E-postadress

Fastighetsbeteckning*

Organisationsnummer/personnummer*

Uppgifter om cistern
Typ av vätska

Vad används vätskan till?a

Mängd i liter

Finns cisternen inom vattenskyddsområdet?b

Ja, inre

Ja, yttre

Nej

Antal cisterner

Cisternens/cisternernas volym

Cisternerna finns

Ovan markc

I marken

Utomhus

Inomhus, där människor vistas,
t ex bostad, verkstad eller liknande

Typ av cistern

S-cisternd

S-cistern försedd med korrosionsskydd

K-cisterne

Ledningar

Det finns tillhörande ledningar i markenf

Det finns tillhörande ingjutna ledningar

Annat förvaringssätt
Är cisternen dubbelmantlad?

Jag

Nej

Ska cisternen/behållaren invallas?

Ja, ange invallningens volym i liter:

Nej

Sker hantering på hårdgjord yta?

Ja, ange ytans material/utformning:

Nej

Påkörningsskydd
Tankningsplats – spillzonens utformning och konstruktion

Övriga upplysningar

1

Bilagor som ska bifogas

Bifogar intyg om certifiering eller kontrollrapporter för cisternen, om du ska installera cistern
Bifogar situationsplan över fastigheten. Markera placering av cistern/behållare samt ledningar. Markera
också vattendrag, dagbrunnar, vattentäkter, energibrunnar och liknande.
Om möjligt bifoga även

Bifogar produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cisternen/behållaren.
Bifogar ritning som visar invallning och uppställning av cisternen/behållaren
Underteckna här

Härmed intygar jag att inlämnade uppgifter är riktiga.
Ort och datum
Underskrift av ansvarig verksamhetsutövare/behörig firmatecknare
Namnförtydligande

a

Vätskornas användningsområde, t.ex. uppvärmning, bränsle till fordon, spillolja från verkstad och liknande.

b

Vattenskyddsområde finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Kartor över vattenskyddsområden finns hos Piteå
Renhållning och Vatten AB och Samhällsbyggnad, Fysisk planering.

c

Cistern ovan mark är förlagd ovan mark så att hela dess mantel kan inspekteras.

d

S-cisterner är ofta tillverkade av stål eller stållegering och har mindre god korrosionsbeständighet. De ska kontrolleras var 6:e år.
S-cistern som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras var 12:e år.

e

K-cisterner, av t.ex. stål, termoplast, syrafast stål, glasfiberarmerad härdplast har god korrosionsbeständighet. K-cisterner är
typgodkända och ska kontrolleras vart 12:e år.

f

Undvik så långt som möjligt ingjutna ledningar och markförlagd ledningar på grund av risken för korrosion och läckage som är
svåra att upptäcka.

g

Dubbelmantlade cisterner har dubbla väggar.

Information
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller
rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du
på www.pitea.se/personuppgifter.
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