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Information om installation av cistern
Enligt miljöbalken och NFS 2017:5
Anmälan om hantering av petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra
liknande produkter
Enligt Skydd för ytvattentäkter och grundvatten 11 §
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Gäller information om installation av cistern med volym på över 1m3 avsedd för brandfarliga
vätskor eller spillolja.
Gäller anmälan om hantering av petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt
eller andra liknande produkter inom 100meter från sjöar och vattendrag.

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

E-post

Verksamhet som information/anmälan gäller
Verksamhetens namn
Kontaktperson

Telefon

Verksamhetens adress

Verksamhetens e-post

Typ av verksamhet som informationen gäller

Uppgifter av cistern eller behållare
Fastighetsbeteckning

Besöksadress anläggning (om annan än anmälan)
Placering inom vattenskyddsområde

☐ Ja

☐ Nej

Cisternens/behållarens placering

☐ Inomhus

☐ Utomhus

☐ Ovan mark

☐ Helt eller delvis i mark

Rörledningars placering

☐ I mark

☐ Ovan mark

☐ Inga rörledningar
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Avstånd, anges om placeringen är inom 100 meter från vattenförekomst

m till dricksvattenbrunn

m till vattendrag/dike

m till dagvattenbrunn

Underlag cistern eller brandfarlig vätska ska placeras på (t.ex. betong, asfalt, gräs, grus, etc.)

Uppgifter om cisternen/behållaren
Innehåll

☐ Dieselolja

☐ Eldningsolja

☐ Spillolja

☐ Bensin

Annat:
Typ av cistern/behållare

☐ S-cistern

☐ K-cistern

(ej korrosionsbeständig)

Annat:

(korrosionsbeständig)

Cisternens sekundära skydd

☐ Dubbelmantling

☐ Invallning

☐ Tak/väderskydd

☐ Inget skydd

Annat:
Volym invallning/sekundärt skydd (m3)
Rörledningarnas sekundära skydd

Annat

☐ Dubbelmantling

☐ Inget skydd

Cisternen förses med överfyllnadsskydd

Cisternen förses med påkörningsskydd (om ovan mark)

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

Följande uppgifter ska bifogas:
•
•
•

☐ Nej

Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar,
vattendrag/dike samt dagvattenbrunnar. Med närliggande menas inom ca 100 m.
•Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information
•Senaste besiktningsprotokoll (detta gäller endast vid information om installation av cistern)
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Information om installation av cistern
Information om installation ska skickas till tillsynsmyndigheten (bygg- och miljöenheten) senast 4
veckor innan installation påbörjats, enligt 1 kap. 1 § NFS 2017:5.
Anmälan om hantering av petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller
andra liknande produkter
Anmälan om hantering ska skickas till tillsynsmyndigheten (bygg- och miljöenheten) senast 6 veckor
innan hantering påbörjas, enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Bygglov för cistern
Tänk på att det krävs bygglov för cistern enligt Plan- och Bygglagen. Bygglov söker du hos bygg- och
miljöenheten. Kontakta gärna bygglovshandläggare via kommunens växel.

Verksamhetsansvariges namnteckning
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Upplysningar
Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare upplysningar på telefon 0322-600 600.
Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad
GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du
på www.vargarda.se.
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