Cisternbilaga
Blanketten skickas till: Miljöenheten 523
86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Tillstånd för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom
vattenskyddsområde. En bilaga ska fyllas i för varje cistern.

Uppgifter om cisternen
Volym

Tillverkningsår

Cisternens tillverkningsnummer

Cisternens installationsdatum

Besiktning utförd, datum

Besiktningsföretag

Nästa besiktning, år

Tillstånd brandfarligvara, diarienr, tillståndet gäller t.o.m.

Typ av cistern
Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande
rörledningar ovan mark
Cistern inomhus med tillhörande rörledningar i
eller under golv
Cistern i mark

Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande
rörledningar i mark
Cistern inomhus med tillhörande rörledningar väl
synliga
ADR-cistern

K-cistern

S-cistern

Skyddad S-cistern

Typ av vätska
Fordonsbränsle

Eldningsolja

Spillolja

Annan vätska

Vad?

Tekniska skyddsåtgärder vid hantering
Varningsskylt att cisternen är placerad inom
vattenskyddsområde finns uppsatt

Placerad inomhus i rum utan avloppsbrunn

Slangbrottsventil (på anordningar med eldriven pump)

Backventil (på cistern med handpump)

Upphängningsanordning i själva handtaget

Låsning i själva handtaget, för att hindra
att olja kan rinna ut om man inte håller i
handtaget.

Påkörningsskydd
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Sekundärt skydd
Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern.
Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ
av sekundärt skydd. Naturvårdsverkets definition (NFS 2003:24).
Är cisternen invallad?

Ja

Nej

Är invallningen regnskyddad?

Ja

Nej

Är cisternen dubbelmantlad?

Ja

Nej

Ja

Nej

Är cistern inspekterbar runt om? [2]

Ja

Nej

Finns vattentäkt inom 50 m från cisternen?

Ja

Nej

Finns dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?

Ja

Nej

Finns vattendrag inom 50 m från cisternen? [3]

Ja

Nej

Om ja, beskriv invallningen under rubriken övriga upplysningar.
Om ja, ange invallningens volym i liter.

Hantering
Sker påfyllning och tankning på hårdgjord yta?
Om ja, ange ytans material:

Övrigt

[2] För att cisternen skall bedömas som inspekterbar runt om, gäller följande avstånd
inomhus: minst 0,2 m till vägg, minst 0,1 m till golv och minst 0,6 m mellan manlucka och
tak.
[3] Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.

Övriga upplysningar

Namnunderskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Bilagor som ska bifogas
Kopia på senaste besiktningsprotokollet för cisternen (tillverknings- eller återkommande kontroll).
Produktblad för aktuell cistern och bild
Övriga bilagor ________________________________________________
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Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

När din cisternbilaga har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av.
Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för
att kunna handlägga din cisternbilaga. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett
korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
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