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Teknisk beskrivning för cistern
för brandfarlig vara
* = Obligatorisk uppgift

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång
bo-bygga@finspang.se
Bygglovsexpeditionen 0122-852 24

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*

Inera AB 324124 v3 1506

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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Bygg- och miljöenheten

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

Inera AB 324124 v3 1506

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

Underskrift
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Bygg- och miljöenheten

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

