Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Information om installation av
cistern för brandfarlig vätska
Enligt 3 kap 1 § NFS 2017:5
Anmälan avser
Cistern för lagring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska
Cistern eller annan förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Ange datum när cistern planeras tas i bruk:

Cisternägare
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Vätska
Typ av vätska eller vätskor
Mängd i liter

Användningsområde

Förvaring
Uppställningsplats, ange fastighetsbeteckning
Typ av behållare
S-cistern

K-cistern

S-cistern som försetts med korrossionsskydd

Annat (exempel fat):

Ligger cisternen inom vattenskyddsområde?
Nej

Ja, ange vilket:

Finns dagvattenbrunn, vattentäkt eller vattendrag inom 50 m från
cisternen?
Nej

Ja

Skydd mot vattenförorening
Sker hantering på hårdgjord yta??
Nej

Ja, ange ytans material:

Är cisternen invallad?
Nej

Ja, ange invallningens volym i liter:

Beskrivning av skyddsåtgärder, exempelvis påkörningsskydd och utformning av tankplats:

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Bilagor
 Kopia på utförda kontroller av cistern
 Situationsplan eller kartskiss över fastigheten.
Markera placering av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar. Även vattendrag,
dagvattenbrunnar och vattentäkter ska vara utritade.
Viktig information
Miljöenheten i Borgholms kommun ska informeras skriftligt minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk.
För en överträdelse genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas
med 1 000 kronor (SFS 2012:259).
Besiktning av cistern ska ske återkommande, enligt följande
 Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade (S) ska besiktas vart sjätte år.
 Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade (K) ska besiktas vart tolfte år.
 Besiktning ska utföras av ett ackrediterat företag.
 Kopia på besiktningsprotokoll ska skickas in till miljöenheten i Borgholms kommun.
För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde (kap 4 NFS 2017:5) ställs speciella krav, till exempel:
 Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd
(invallning).
 Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
 Rörledningar i byggnad ska vara väl synliga (får inte dras i eller under golv).
 Vid cisternens påfyllningsrör ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde" som ska
innehålla information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, samt vad
cisternen innehåller.
För att anmälan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och samtliga bilagor ska medfölja.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga
uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

