Information om cisterninstallation
enligt 3 kap 1 § NFS 2017:5
Gäller cisterner större än 1 m3 för brandfarliga vätskor
eller spillolja.

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Cistern
Volym (m3)

Innehåll

Arbetet utförs av
Företag

Ackrediteringsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Till anmälan ska bifogas
Bilaga 1: Tomtkarta i skala 1:400 med angivet läge för anläggningen (cisternens och ledningars
placering) och närliggande dricksvattenbrunnar (inom 250 meter).

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning
och tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett
och handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De
personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna
raderas inte. Beroende på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra
verksamheter inom kommunen och/eller med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt
att begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har
lämnat en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Information
•
•

Som innehavare ansvarar du för att cisternen med tillhörande ledningar inte kan förorena mark
och vatten vid ett eventuellt läckage.
Cisternen skall kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna
rörledningar för brandfarliga vätskor. Detta gäller både vid installation, revision och vid den
återkommande besiktningen. Återkommande besiktning ska utföras vart 6:e år för cisterner som
inte är korrosionsbeständiga och vart 12:e år för korrosionsbeständiga cisterner. Kopia på
utförda kontroller ska skickas in till samhällsbyggnadsenheten.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

