Information / ansökan om förvaring
av oljeprodukter i cistern
Naturvårdsverkets föreskrift om skydd
mot mark- och vattenföroreningar
(NSF 2003:24) 4 kap 1 §.
Rensa formulär

Förklaringar till siffrorna på
blanketten finns på baksidan!
Vad informationen/ansökan avser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
462 85 Vänersborg

Förklaringar till blanketten Information/Ansökan
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 i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en
annan blankett som lämnas in till Byggnadsnämnden.

2

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

3

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 miljökontoret om ni inte är säker på vad som gäller.

4

Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex.,
“vattenskyddsområdet för X-köpings vattenverk”. Vid osäkerhet kontakta miljökontoret.

5

Flera av rutorna kan behöva kryssas i.

6

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.

7

T.ex.: Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.

8

S-cisterner: Mindre god 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.

9

Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek)

10

Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljökontoret
även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljökontoret, när förhållandena på
platsen föranleder det.

11

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
Bifoga gärna också detta:
• Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
• Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning
Övriga upplysningar:
Avgifter
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan/information om
förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. För de verksamhetsutövare som redan betalar en årlig avgift till kommunen
för bedrivande av miljöfarlig verksamhet ingår handläggningen av cisternärenden i den årliga
avgiften.
Registrering av uppgifter
Information med anledning av personuppgiftslagen: Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och bygglovsnämnden. Detta
görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning, anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av
statistik, kartor, uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.

12

