Information enligt 3 kap 1, 2 §§ NFS 2021:10
 hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i
mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
 hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom
vattenskyddsområde

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Plats för installation eller hantering

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Cisterninnehavares namn

Organisationsnummer/Personnummer

Postadress, om annan än fastighetens adress

Postnummer

Fakturamottagare

E-postadress

Kontaktperson om annan än cisterninnehavare

Telefon hem

Ortnamn

Telefon arbete

2. Fastighetsägare

Namn
Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon
Postnummer

Ortnamn

3. Uppgift om cisternen, nr

Cisternens förläggning
Ovan mark
I mark
I bostadshus/pannrum
Utomhus
Cisternens rymd(m3)

Rör- och slangledningens förläggning Vattenskyddsområde
I mark
Utom vattenskyddsområde
Ovan mark
Inom vattenskyddsområde

Plåttjocklek (mm)

Slag av cistern

Installationsdatum, beräknad

Typgodkännandenummer

Slag av vätska

Internt cisternnummer

K-cistern (cistern med bra
korrosionsbeständighet)
S-cistern (cistern med mindre
korrosionsbeständighet)

Tillverkningsnummer

Tillverkare

Typ av sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern)

3. Uppgift om cisternen, nr

Cisternens förläggning
Ovan mark
I mark
I bostadshus/pannrum
Utomhus
Cisternens rymd(m3)

Rör- och slangledningens förläggning Vattenskyddsområde
I mark
Utom vattenskyddsområde
Ovan mark
Inom vattenskyddsområde
Plåttjocklek (mm)

Slag av cistern

Installationsdatum, beräknad

Typgodkännandenummer

Slag av vätska

Internt cisternnummer

K-cistern (cistern med bra
korrosionsbeständighet)
S-cistern (cistern med mindre
korrosionsbeständighet)

Tillverkningsnummer

Tillverkare

Typ av sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern)

5. Uppgift om hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Slag av vätska
Volym, liter
Flampunkt (SFS1988:1145 § 6 och SÄIFS 1998:3 6:1)

Slag av vätska

Volym, liter

Flampunkt (SFS1988:1145 § 6 och SÄIFS 1998:3 6:1)

Slag av vätska

Volym, liter

Flampunkt (SFS1988:1145 § 6 och SÄIFS 1998:3 6:1)

Slag av vätska

Volym, liter

Flampunkt (SFS1988:1145 § 6 och SÄIFS 1998:3 6:1)

Beskrivning av hanteringen

Typ av sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas vid läckage)

6. Övriga upplysningar

Bifoga

Ritning (situationsplan) ska bifogas. På ritningen markeras var cisternen placeras och var hanteringen sker samt
avstånd och riktning till närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt (inom en radie på
ca 50 meter).
Avgift

Avgift för handläggning av inkommen information är enligt fastställd taxa 2 126 kr. Avgiften avser 2022 och ändras
årligen utifrån prisbasbeloppet.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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