Anmälan om installation av cistern
Blanketten skickas till: Miljöenheten
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller
spillolja enligt 1 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 1 § NFS 2003:24.
Skriftlig information ska lämnas till miljöenheten senast 6 veckor innan installationen
påbörjas eller hanteringen inleds. [ 1 ]

Anmälan avser:
Cistern i mark som rymmer mer än 1 m

3

Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar i mark,
3
rymmer mer än 1 m [ 2 ]
Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar ovan mark,
3
3
rymmer mellan 1 m och 10 m
Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska
inom vattenskyddsområde [ 3 ]
Fastighetsbeteckning där cistern är placerad

Fastighetsadress

Cisternens Tillverkningsnummer

Tillverkningsår/Volym

Cisternägare
Namn

Telefon dagtid

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Postadress
Personnummer/Organisationsnummer

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)
Namn

Telefon dagtid

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Postadress
Personnummer/Organisationsnummer

Användare (om annan än cisternägaren)
Namn

Telefon dagtid

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Postadress
Personnummer/Organisationsnummer
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Typ av vätska
Fordonsbränsle
Eldningsolja
Spillolja
Typ av verksamhet

Bensinstation
Butik
Förening
Företag
Lantbruk
Privatperson
Typ av cistern [ 4 ]

S-cistern
Skyddad S-cistern
K-cistern
Förvaring i fat

st.

liter

Förvaring
Är cistern inspekterbar runt om? [ 5 ]

Ja

Nej

Är rörledningar dolda?

Ja

Nej

Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Finns vattentäkt inom 50 m från cisternen?

Ja

Nej

Finns dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?

Ja

Nej

Finns vattendrag* inom 50 m från cisternen? [ 6 ]

Ja

Nej

Om ja, ange vilket :

Om någon av ovanstående frågor besvarats med ja, bifoga situationsplan / ritning där dessa är utmarkerade.
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Skydd mot vattenförorening
Kommer hanteringen att ske på hårdgjord yta?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, ange ytans material :
Kommer cisternen att vara invallad och regnskyddad?
[ 7 ] Om ja, ange invallningens volym i liter :
Kommer cisternen ha någon annan form av sekundärt skydd? [ 7 ]
Om ja, beskriv det sekundära skyddet under rubriken övriga upplysningar

Placering
Var på fastigheten kommer cisternen och rörledningarna
placeras? Bifoga en situationsplan / ritning.

Övriga upplysningar:

Bilagor som bifogats:
Situationsplan över fastigheten. Markera placering av cistern eller behållare och i
förekommande fall rörledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
Kontrollrapport över tillverkningskontroll eller återkommande kontroll (om begagnad cistern)
Beskrivning av invallning och regnskydd
Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
Övriga bilagor

Datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:
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Förklaringar till blanketten
1. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.
Information skall ges till miljö- och samhällsbyggnad i god tid (6 veckor) innan
cisternen installeras eller hantering av den brandfarliga varan sker. Detta gäller för
cistern i mark större än 1 m3, eller ovan mark som rymmer 1-10 m3 och är avsedd för
förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja. Samt för cistern som installeras inom
ett vattenskyddsområde.
2. Nya cisterner med rör i mark ska ha dubbelmantlade rör. Ingjutna ledningar
accepteras ej (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt).
3. Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom
vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan för hantering av mer än 250
liter brandfarlig vätska i cistern, fat och liknande.
4. S-cistern: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering.
Skyddad S-cistern: S-cisterner som försetts med godkänt certifierat korrosionsskydd.
K-cistern: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast
stål eller glasfiberarmerad härdplast. K-cisterner är certifierade (“typgodkända”).
5. Tillåtna avstånd inomhus: min. 0,2 m till vägg, min. 0,1 m till golv och min. 0,6 m
mellan manlucka och tak. Dolda rörledningar räknas som markförlagda. Markförlagda
cisterner och rörledningar skall anmälas.
6. Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.
Utsläpp av olja eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten, dricksvatten
och vattentäkter.
7. Invallning skall ske av alla nya cisterner större än 3 m3, för ny cistern i mark gäller
att de alltid skall vara dubbelmantlade eller placerade i kassun, enligt Ulricehamns
kommuns policy som är beslutad av miljö- och byggnämnden (MBN § 72, 2005-08-23).
Invallning eller dubbelmantling krävs inom vattenskyddsområde enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar.

Övriga upplysningar
Avgifter
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan/
information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller
spillolja, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina
uppgifter hos Ulricehamns kommun. Uppgifterna kommer att användas för
Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i
enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På ulricehamn.se/
personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar
personuppgifter.
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