Anmälan cistern
Information enligt naturvårdsverkets
föreskrifter NFS 2003:24
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Anmälan avser (Förklaring till siffrorna på blanketten finns på sidan 2.)
Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern
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Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Om vattenskyddsområde, ange vilket:
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___________________________________________________

Cisternägare
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Fastighet och Fastighetsbeteckning

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras
Cistern i mark, mer än 1 m3

Cistern ovan mark, mer än 1 m3 men högst 10 m3

Tillhörande markförlagda ledningar
Tillhörande ingjutna ledningar
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Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Annan hantering av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde 2
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Vätska
Typ av vätska/vätskor
Användningsområde

Mängd i liter
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Förvaring, typ av behållare
S-cistern
Annat
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S-cistern som förses med korrosionsskydd

K-cistern

__________________________________________________________________

Risker och skydd
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cistern?
Sker hantering på hårdgjord yta?
Ska cistern/behållare invallas?

Postadress
Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd
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Telefon
033-231300 (vxl)

Nej

Ja

Nej

Ja, ange ytans material ________________________

Nej

Ja, ange volym i liter __________________________

Telefax
033-231430

E-post
kommunen@bollebygd.se

Webbplats
www.bollebygd.se

Bifoga följande:
•
•
•
•

Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i
förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.
Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern.
Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning.

Anmälan ska lämnas in i god tid. Anmälan kan kompletteras i efterhand, men det underlättar och
förkortar handläggningstiden om de redan från början är fullständiga.
Installation eller hantering beräknas börja (datum)

Upplysning om PUL
I syfte att administrera/handlägga anmälan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och
behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204).

Underskrift
Avgift för handläggning av anmälan är 1 290 kr inom utom och 1 720 kr inom vattenskyddsområde i enlighet med taxa
beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Avgift tas ut oavsett om anmälan beviljas eller ej.
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Förklaringar till siffrorna:
1

Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: Om
det är cistern i mark större än 1 m3. Om det är cistern ovan mark större än 1 m3 och högst 10 m3. Kraven på information
finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.
Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m3 krävs istället tillstånd
till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en annan blankett som lämnas till byggnadsnämnden.
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Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6
veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på
information finns i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.
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För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav
på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant
vattenskyddsområde. Kontakta miljöförvaltningen om ni inte är säkra på vad som gäller.
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Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex. ”vattenskyddsområdet för Backa vattenverk”. Vid
osäkerhet kontakta miljöförvaltningen.
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Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
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Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda
ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
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T.ex. Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
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S-cisterner: Mindre korrosionsbeständighet, av ex. stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts
med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex. plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast.
K-cisterner är certifierade (”typgodkända”). Kontrolleras var 12:e år.
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Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek).
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Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar inom
vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljöförvaltningen även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av
miljöförvaltningen, när förhållandena på platsen föranleder det.

