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Teknisk beskrivning för cistern
för brandfarlig vara
* = Obligatorisk uppgift

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
0155-380 00

Teknisk beskrivning fogas till ansökan om tillstånd beträffande brandfarlig vara. Cistern med tillhörande rörledning får inte tas i bruk förrän den med tillhörande tillbehör
avsynats av nämnden för plan- och byggfrågor.

Cistern
Cisternens placering
Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)*

Internt cisternnummer

Gas: Ange namn på gas, t.ex. gasol, acetylen, vätgas.
Vätska: Ange klass och namn, klass 1 t.ex. bensin, thinner, klass 2 t.ex. fotogen, nafta (dilutin, kristallolja, varnolen, mineralterpentin etc), klass 3 t.ex.
motorbrännolja, eldningsolja.
Mängd i liter (för gas behållarens volym, för vätska största mängd)*

Förvaring av gas eller vätska, se ovan*

Cisternform*

Cisternen förläggs*

Typ av cistern*

Bottenlutning*

Rektangulär

K-cistern

Ingen

I mark

Liggande cylindrisk

S-cistern

1:50

I byggnad

Stående cylindrisk

Ovan mark

1:100

Annan form
Förläggningsdjup i mark*

Plåttjocklek i botten, mm*

Cisternnorm*

Godkännandenr*

Pejlingsmöjlighet*

Dräneringsmöjlighet*

Nivåmätare*

Skyddsanordningar m.m.
Överfyllningsskydd*
Elektriskt

Finns

Finns

Annat, ange typ ……………………...

Saknas

Saknas

Fabrikat

Typ

Särskilt skydd för S-cistern
Fabrikat

Typ

Fabrikat

Typ

Fabrikat

Typ

Fabrikat

Typ

Fabrikat

Typ

Endast utvändig skyddsmålning

Utvändigt katodiskt skydd

Invändigt katodiskt skydd

Invändig målning/behandling av hela cisternen

Invändig målning/behandling av botten och mantelns nedre del

Invallning
0,5 m hög vall

50 %

10 %

100 % (även cisternrum)

Material
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Rörledningar m.m.
Förläggning*

Material*

Typ*

Ovan mark

Tömningsledning

Rostfritt stål

Plast

I mark

Återgångsledning

Plastbelagt stål

Stål

I betong

Sugledning

Koppar

Gummi

I byggnad

Ledningar till centraltank

Varmförzinkat stål

Annat, ange vad…………………….……..

Särskilt skydd*

Isolering*
Rörtejp eller rörbinda

Annan isolering

Yttre katodiskt skydd

Asfaltering med bindor

Ej isolerad

Skyddshölje

Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Huvudentreprenör*

Övriga upplysningar

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.

Underskrift
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet,
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta) bygglov-,
rivningslov-, marklov och anmälansärenden. Ärendena kan innefatta *ansökan, *anmälan,
tillsyn, rådgivning och fakturering. *Ansökan avser ansökan om bygglov för bygglovpliktiga
åtgärder. *Anmälan avser anmälan för anmälningspliktiga åtgärder.
Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan, anmälan eller
vid övriga ärenden som omnämns ovan, kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag,
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun,
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

