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Bygg- och miljönämnden
Anmälan

om installation av cistern

Förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja
Ni ska lämna information 4 veckor innan planerad installation av cistern för brandfarlig vätska
(ex. diesel, eldningsolja) eller spillolja:
- Vid hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner eller
lösa behållare inom ett vattenskyddsområde.
- Vid hantering av mer än totalt 1 m3 brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med
anslutna rör- och slangledningar utanför ett vattenskyddsområde
Enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10)
Cisternägare

Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer (mobil)

Telefonnummer (bostad)

Uppgifter om fastighet och lokalisering

Fastighetsbeteckning

Ort
Epost

Adress

Fastighetsägare/markägares (om annan än ovan) namn adress och telefonnummer

Uppgifter om cisterner och rörledningar

Cisternens volym

Vätska (eldningsolja, diesel etc.)

Ev. tillverkningsnummer/beteckning

Installatörens kontakt uppgifter

Cistern
Rörledningar
Typ av cistern

□ i mark
□ i mark
□ S-cistern

□ ovan mark, utomhus
□ inomhus
□ utomhus, ej i mark
□ inomhus
□ S-cistern med korrosionsskydd

□ K-cistern

□ Annan typ:

Risker och skydd
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?
Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde?

□ Nej □ Ja

□ Nej □ Ja
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Sker hanteringen på hårdgjord eller tät yta?
Ska cistern/behållaren invallas?

□ Nej □ Ja, ange ytans material:

□ Nej □ Ja, ange invallningens volym i liter:

Övriga upplysningar
□ Bilagor bifogas, antal:

Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Information
Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om utrymmet i blanketten inte
räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor. En ofullständigt ifylld ansökan kan
innebära längre handläggningstid.
Ansökan ska skickas in i två exemplar till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller
lämnas på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
Personuppgifterna som Du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt
datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken.
Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Taxan
justeras årligen.
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