Anmälan om cistern för brandfarlig
vätska eller spillolja
Enligt NFS 2017:5, 3 kap 1 §
(för cisterner inom vattenskyddsområde, använd blanketten ”ansökan
om åtgärd inom vattenskyddsområde”)

Insändes till:
Miljöavdelningen
Åre Kommun
Box 201
837 22 Järpen
*= obligatoriska uppgifter

Användare av cistern*

□ Ny verksamhet □ Befintlig verksamhet

Verksamhetens/personens namn
Adress

Postadress

Telefon

Fastighetsbeteckning

Cisternägare*
Registrerat firmanamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

E-post

Faktureringsadress*
Namn

Organisationsnummer

Adress

Referensnummer

Postnummer

Ort

Fastighet där cistern ska placeras*
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

E-post

Information om cistern*

□ cistern i mark □ cistern ovan mark
□ förvaring på hårdgjord yta, typ:

□ mobil cistern

□ S-cistern □ K-cistern

volym:

□ flera cisterner sammankopplade, antal:

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Åre kommun
Miljöavdelningen
Box 201
837 22 Järpen

Norra vägen 21C, Järpen

0647-161 00

miljoavdelningen@are.se www.are.se

Hemsida

423-02

□ cistern med brandfarlig vätska av typ:

finns vattendrag, dagbrunnar eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?

□ cistern med spillolja

□ tillfällig cistern, ange tidsperiod:

□ ja, vad:

□ nej

□ invallning, volym:
□ tak ovan cistern □ sekundärt skydd, cistern:
□ spillskydd/invallning vid påfyllning, volym:
□ sekundärt skydd, rörledningar:
□ påkörningsskydd
□ cisternen har genomgått installationskontroll
□ cisternen har genomgått revisionskontroll
□ cisternen har genomgått återkommande kontroll

övrigt:

Följande handlingar ska bifogas din anmälan*:
• Kontrollrapporter (installations/revisions/återkommande)
• Om flera cisterner sammankopplade, beskriv hela konstruktionen
• Situationsplan innefattandes

- vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter inom 50 meters avstånd
- beskrivning av hårdgjord yta inklusive area

Datum och underskrift
Ort och datum*
Sökande, namnteckning*

Namnförtydligande*

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På
datainspektionens hemsida får du veta mer: https://www.datainspektionen.se/
En avgift kommer att tas ut för handläggningen, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, för taxa se: www.are.se

Upplysningar
-

Denna anmälan ska göras senast 4 veckor innan installation
I samband med denna anmälan ska även tillstånd sökas hos räddningstjänsten i Åre kommun (rtj@are.se)
Bygglov ska ansökas hos byggenheten på Åre kommun (sbk@are.se)
Strandskyddsdispens ska ansökas hos byggenheten på Åre kommun (sbk@are.se)

