Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

INFORMATION
om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska
(Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5)
Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Fastighetsbeteckning (där cisternen ska installeras)

Uppgifter om anordningen
Förläggning/placering
Cistern i mark
Rörledningar ovan mark, inomhus
Cistern ovan mark, utomhus
Rörledningar ingjutna i golv eller vägg
Cistern ovan mark, inomhus
Inom vattenskyddsområde
Rörledningar i mark
Utom vattenskyddsområde
Rörledningar ovan mark, utomhus
Cisternens volym (liter)
Tillverkningsnummer Installationsdatum
Typ av cistern
S-cistern

Skyddad S-cistern

K-cistern, certifikatnummer:

Typ av vätska som ska förvaras
Diesel

Eldningsolja

Spillolja

Annat:

Datum för senaste installationskontroll/revisionskontroll/återkommande kontroll

Skyddsåtgärder mot spill och läckage
Sekundärt skydd
Inget
Invallning

Fabrikat:

Miljöcontainer

Fabrikat:

Miljölåda

Fabrikat:

Dubbelmantlad cistern

Fabrikat:

Dubbelmantlade rörledningar

Fabrikat:

Annat:
Övriga skyddsåtgärder, till exempel vid påfyllning och tankning

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Handlingar som du ska bifoga
 Situationsplan som visar cisternens placering samt avstånd till eventuella närliggande
vattentäkter, dagvattenbrunnar eller vattendrag.
 Kopia av kontrollrapport från tillverkningskontroll, installationskontroll, revisionskontroll
eller återkommande kontroll. Om kontrollrapporterna inte finns tillgängliga då
informationen skickas in, ska du skicka in relevanta kontrollrapporter till oss senare (inom
6 månader från det att du installerat cisternen).
Sekundärt skydd
Ett sekundärt skydd ska rymma minst hela den största behållarens volym. Om flera behållare
förvaras inom samma sekundära skydd ska detta rymma den största behållarens volym + 10 %
av övriga behållares totala volym. Skyddet ska vara tätt och hållbart. Generellt krav på sekundärt
skydd gäller bara inom vattenskyddsområde.
Exempel på sekundära skydd:
Invallning: Skydd av permanent/stationär karaktär (utfört i betong eller motsvarande) som
skyddar hela anordningen och är försett med skydd mot nederbörd och smältvatten,
Miljöcontainer: Som invallning, men av flyttbar karaktär (oftast utförd i plåt),
Miljölåda: Kar i plåt eller plast som endast skyddar nedre delen av cisternen, inte pump,
ledningar et cetera,
Dubbelmantlad cistern: Cistern med dubbla väggar, vanligen tillverkad i plast,
Dubbelmantlade rörledningar: Ledningar med dubbla väggar, t ex en kopparledning dragen
inuti en PEM-slang.
Avgift
Vid handläggning av information om installation av oljecistern tar vi ut en avgift på 907 kronor
(1H), enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05 och KF § 222,
2019-11-11).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas
för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

