
 
 

Cistern för brandfarlig vätska 
Teknisk beskrivning bifogas till ansökan  
om tillstånd för brandfarlig vara. Teknisk beskrivning 
skall insändas för varje enskild cistern. 

Teknisk beskrivning 
 
Datum 
 
_______________________ 

 
 
Plats och sökande 

Fastighetsbeteckning 

 
Internt cisternnummer 

Företagets namn Cisternnorm 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer Postadress 

 
Telefon 

 
Cistern 

Produktnamn Klass (klass 1, 2a, 2b, 3) Mängd i liter 

 
Cisternens förläggning 
          ovan mark                    i mark      i byggnad 

Slag av cistern  
          S-cistern             K-cistern 
 

Cisternform  
         rektangulär           cylindrisk        sfärisk annan 

Typgodkännandenummer för cistern 

 
Inom skyddsområde 
          Ja  Nej 

Förläggningsdjup i mark Bottenlutning 
          ingen             1:50        1:100 

 
Skyddsanordningar 

Elektriskt överfyllnadsskydd 
           Ja Nej 

Nivåmätare 
        Ja Nej 

Katodiskt skydd 
          utvändigt          invändigt       Nej 

Typgodkännandenummer katodiskt skydd 

Invändig målning eller behandling av  
          hela cisternen                 botten och mantelns nedre del            Nej 

Typgodkännandenummer för ytskiktsbehandling 

Invändigt plastlaminat i cistern 
         Ja Nej 

Typgodkännandenummer för ytskiktsbehandling 

Utvändig skyddsmålning 
         Ja Nej 

Invallning 
       10 %       100 %      100 %+10 % placering inom samma invallning 

Invallningskonstruktion och material 

 

 
Rörledningar 

Förläggning av rörledning 
          ovan mark           i mark             i byggnad 

Rörisolering 
Ja Nej 

Typ av rörledning 
         distributionsledning med tryck          distributionsledning med sug                         inpumpningsledning 
Material på rörledning 
          rostfritt stål           stål varmförzinkat stål         plastbelagt stål             koppar     plast gummi 
Katodiskt skydd 
Ja Nej 

Typgodkännandenummer katodiskt skydd 

 
Övrigt 

Anteckningar 

 
 

 

 
 
 
_______________________________________ ________________________________________________ 
Namnförtydligande Sökandes underskrift 
 
 

Helsingborgs brandförsvar /JS 
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