INFORMATION
om installation av anordning för
förvaring av brandfarlig vätska
enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24)

Den som avser att installera en cistern ovan
mark som rymmer mer än 1m3 men högst
10m3 och som ska innehålla diesel eller
eldningsolja med en flampunkt högre än 55
C, eller spillolja (oavsett flampunkt) ska
informera miljöförvaltningen skriftligen om
detta. Detta gäller även för cistern som
rymmer mer än 1m3 i mark, med tillhörande
rörledningar, som innehåller diesel eller
eldningsolja med en flampunkt högre än 55
C eller spillolja (oavsett flampunkt).
Informationen ska göras i god tid innan
installationen påbörjas. Undantag från
informationsplikten gäller endast cisterner,

utanför vattenskyddsområde, som ska
installeras inomhus. Om verksamhetsutövaren
byter ut sin cistern mot en ny ska
miljöförvaltningen informeras på nytt.
Vid installation av cistern inom
vattenskyddsområde kan det även råda
tillståndsplikt enligt skyddsföreskrifter för
respektive vattenskyddsområde.
Till informationen ska en karta som visar
cisternens placering med avstånd till
eventuella närliggande vattentäkter, dagvatten
eller vattendrag, bifogas.

Cisternägare
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Fastighetsbeteckning
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort
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Uppgifter om cistern
I mark
Ovan mark

Volym: ………………………..… m3

Inom vattenskyddsområde:

I byggnad
Utomhus

Ja

Installationsdatum: ………………..

Nej

Markförlagda ledningar
Ingjutna ledningar
Typ av cistern
K-cistern

Skyddad S-cistern

S-cistern

Eldningsolja

Spillolja

Typ av vätska
Diesel

Datum för installationskontroll/revisionskontroll

Skyddsåtgärder vid eventuellt spill eller läckage t.ex. invallning eller hårdgjord yta
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Obs! Till informationen ska en karta som visar cisternens placering med avstånd till eventuella
närliggande vattentäkter, dagvatten eller vattendrag, bifogas. Kopia av rapport från installations/återkommande-/revisionskontroll ska bifogas när så krävs.
För handläggningen av anmälan kommer miljönämnden ta ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö.

Underskrift

…………………………………………………………………………………………………………
Datum
Namn
Namnförtydligande

Uppgifterna du lämnar via denna blankett kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö
kommuner. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggningen av ditt ärende.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
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