Utskrift tom blankett

INFORMATION
Datum

Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86 , 194 22 Upplands Väsby
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se, 08-590 970 00

En förutsättning för att kunna hantera ditt ärende är att dina
personuppgifter registreras. De registrerade uppgifterna används för
diarium, handläggning av ärendet samt för arkivering (PuL § 16)

Sida 1 (2)

Installation av cistern för
brandfarlig vätska

Skickas till

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Sökanden (ansvarig)

Välj personnummer eller organisationsnummer

Sökande: Förnamn (ev företag)

Efternamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Faktureringsadress (gata, box etc) om annan än ovan

Postnummer

Postort

Kontaktperson (namn)

Telefon (även riktnr)

Uppgifter om cisternen (en blankett per cistern)
Fastighetsbeteckning (cisternens placering)
Besöksadress (cisternens placering)
Tillverkare

Tillverkningsår

Postnummer

Postort

Volym (m3)

Material

Ämnen som förvaras i cisternen
Sekundärt skydd

Inget

Dubbelmantlade rörledningar

Invallning

Miljölåda

Dubbelmantlad cistern

Miljöcontainer

Annat, ange vad:
Besiktningsintervall
Typ av cistern

S-cistern

Skyddad S-cistern

Cisternens placering

K-cistern, certifikatnummer:
Ledningarnas placering

Ovan mark

I mark

Ovan mark

I mark

Inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

Skyddsavstånd
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Avstånd till närmasta dagvattenbrunn (om cistern ovan jord)
Avstånd till vattentäkter inom 50 meters radie, ang fastighetsbeteckning
Avstånd till ytvatten, ange typ (dike, sjö etc)

Skriv ut

Spara

Stäng

Bakåt

Framåt

Sida 2 (2)

Handlingar som ska bifogas
- En situationsplan som visar cisternens läge.
- Kopia av kontrollrapport från tillverkningskontroll och installationskontroll
Information
Endast typgodkända cisterner får användas. Installationen skall kontrolleras av
ackrediterat företag som kontaktas innan arbetet påbörjas.
Cisternkontroll ska utföras av ackrediterat företag vart 6:e (S-cistern) eller 12:e
(K-cistern) år, eller efter skada och ev. reparation. Om cisternen är belägen inom
vattenskyddsområde halveras tiden för besiktningsintervallet.
En avgift kommer att tas ut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för handläggning av ditt ärende
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Underskrift

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Ort

Skriv ut

Spara

Stäng

Bakåt

Framåt

