INFORMATION
om installation av anordning för
förvaring av brandfarlig vätska
enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5)

Information ska ges till miljönämnden vid
installation av:



Cisterner i mark och ovan mark som
rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska.
Cisterner som rymmer mer än 250 liter
brandfarlig vätska eller spillolja inom ett
vattenskyddsområde.

Brandfarlig vätska är i det här fallet vätska
vars flampunkt inte överstiger 1000 C.
Informationen ska lämnas in senast 4 veckor
innan installationen påbörjas.

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 dagtid:

E-postadress:

Ort

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Fastighetsbeteckning
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon dagtid

E-postadress:

Ort

Uppgifter om cistern
I mark
Ovan mark

Volym: ………………………..… m3

I byggnad
Utomhus

Installationsdatum: ………………..

Inom vattenskyddsområde:
Ja
Nej

Markförlagda ledningar
Ingjutna ledningar
Typ av cistern
K-cistern

Skyddad S-cistern

S-cistern
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Typ av vätska
Diesel

Eldningsolja

Spillolja

Annat:……………………………………………………….

Är cisternen invallad?
Nej

Ja, invallningens volym i liter:……………………………………………………..

Finns nederbördsskydd över öppen invallning?
Nej

Ja

Finns påkörningsskydd?
Nej

Ja

Datum för installationskontroll/revisionskontroll
...................................................................................................................................................................................
Övriga skyddsåtgärder vid eventuellt spill eller läckage:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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.
För handläggningen av anmälan kommer miljönämnden ta ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö.

Underskrift

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

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras
utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då
nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/
personuppgifter
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