Ansökan om installation av cistern
* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
E-post*
Telefon*
Mobil

Information om personuppgiftsbehandling
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för "Ansökan om installation av cistern"
(behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter
som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt ärendesystemet EDP Vision. Dina personuppgifter kommer
hanteras av Myndighetsserviceavdelningen.
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
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Fastighet
För handläggningen av anmälan enligt bilagan NFS 2003:24, kommer en timavgift tas ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Anmälan ska vara Myndighetsservicenämnden tillhanda senast sex veckor innan planerad installation. För lagring av
andra brandfarliga vätskor eller vid cisterner ovan mark som är större än 10 m3 krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd ska
göras på separat blankett till räddningstjänsten.
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefonnummer

Ansökan avser
Insamling av data
Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller
spillolja

Anmälan om förvaring av > 250 l diesel, eldningsolja eller
spillolja inom vattenskyddsområde

Ansökan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja
inom vattenskyddsområde
Om vattenskyddsområde, ange vilket:
Installationsdatum

Anläggning
Cistern i mark, > 1 m3

Annan hantering av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

Cistern ovan mark, 1 m3 - 10 m3

Tillhörande ledningar är markförlagda

Cistern inom vattenskyddsområde

Tillhörande ledningar är ingjutna

Sida 2 av 4

Vätska
Typ av vätska/klass

Mängd (liter)
Användningsområde (exempelvis uppvärmning, tankning av fordon)

Förvaring, typ av behållare
S-cistern (Mindre god korrosionsbeständighet, t.ex. stål
eller stållegering
K-cistern (Certifierade cisterner med god
korrosionsbeständighet av t.ex. plastbelagt eller syrafast
stål, termoplast eller glasfiberarmerad härdplast.)

Korrosionsskyddad S-cistern (En S-cistern som är
försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och
rostskyddsmålad utvändigt)
Annat

Om annat, ange vad:

Risker och skyddsåtgärder
Finns vattendrag, dagvattenbrunnar eller vattentäkt inom 50 m från cistern?
Ja
Sker hantering på hårdgjort yta?
Ja

Nej

Nej

Om ja, ange ytans material:
Ska cistern/behållaren invallas?
Ja

Nej

Om ja, ange volym (i liter)
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Bilagor
Intyg om certifiering (eller kontrollrapporter) för cistern (obligatorisk)
Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och
vattentäkter är markerade (obligatorisk).
Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cisternen
Ritning som visar uppställning av cisternen/behållaren samt eventuell invallning

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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