Information enligt 4 kap 1 § naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) till Miljö- och
byggenheten i Arvidsjaur kommun

Miljö- och byggenheten
Arvidsjaurs kommun
Installation av cistern (>1m3) utanför vattenskyddsområde
Namn / företag:
Besöksadress:

Kontaktperson:

Postadress:

Telefonnummer dagtid:

Postnummer:

Ort:

Mobiltelefon:

E-postadress:

Telefax:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare (om annat än sökanden) namn och adress:

Förvaring i mark (cistern > 1m3)
Innehåll:
Rörledningar:

 Diesel

 Eldningsolja

 Spillolja

 Ovan mark

 I mark(se upplysningar på nästa sida)

Antal cisterner: ________________

 K-cistern

Volym:___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

Förvaring ovan mark (cistern > 1m3 ≤ 10m3)
Innehåll:

 Diesel

 Eldningsolja

Rörledningar:

 Ovan mark

 I mark(se upplysningar på nästa sida)

Antal cisterner: ________________

 K-cistern

 S-cistern

Volym:___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

 S-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

 S-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

 K-cistern

 S-cistern

Volym: ___________

Innehåll: ___________

Skyddsåtgärder (se nedan under upplysningar)



Hårdgöring av mark:

 Ja

Sekundärt skydd:

 Invallning av cistern; volym:__________

Nej
Typ: __________

 Dubbelmantling av cistern; typ: _______________________________
 Dubbelmantling av rörledningar.
 Nederbördsskydd (tak e dyl)
____________________________________________________________

Övrigt

Upplysningar
Skyddsåtgärder
Behovet bedöms från fall till fall beroende av avstånd till vattentäkter, ytvatten, vattendrag, dagvattenbrunnar e dyl.
Minimikravet är att de tekniska krav och krav på förläggning mm som ställs i föreskrifterna (NFS 2003:24 och SÄIFS
1997:9) är uppfyllda. Enligt dessa ska cisternen och rörledningar
bl a vara förlagda så att de är skyddade från trafik, nedfallande föremål och andra yttre faktorer. En cistern ovan mark
ska kunna inspekteras runt om och vara placerad på ett stadigt och jämnt bärande underlag. Invallningar av typen
”miljölådor” godtas därför inte p g a att kravet på att cisternen ska kunna inspekteras inte uppfylls. Hårdgöring ska
göras med material som är tätt och ogenomträngligt för aktuell vätska.
Definitioner
K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet, (t ex plastbelagd stål, glasfiberarmerad härdplast).
S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet, (t ex stål eller stållegering).
Lagrum
Information enligt 4 kapitlet 1 § i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall lämnas in till miljönämnden i den kommun som berörs innan
anordningen installeras.
Installationskontroll
Kopia på rapport över installationskontroll av cistern med tillhörande utrustning ska skickas in till miljönämnden när
anordningen installerats.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar
med eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta miljö- och byggenheten 0960-155
00.
Härmed intygar jag att de inlämnade uppgifterna är riktiga.
Datum:………………..

Namnteckning: ………………..……………………….
Namnförtydligande: ………………..………………..

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd
av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska
dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av
datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land
utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna
fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med
frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
.

