Anmälan

Installation av cistern

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sökande

Information enligt 3 kap Naturvårdverkets författningssamling 2017:5
Gäller cisterner med en volym av 1-10 m³,
avsedd för diesel-, eldnings,- eller spillolja

För och efternamn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

E-post

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Verksamhet ( om annan än sökande)
Namn

Telefonnummer

Organisationsnummer

Konstruktion
Innehåll

Volym, m³

☐ Dieselolja

☐ Eldningsolja

☐ Spillolja

☐ Inomhus

☐ Utomhus

☐ Ovan jord

Placering

Vattenskyddsområde

☐ Helt eller delvis i mark

☐ Inomhus vattenskyddsområde

☐ Ej inom vattenskyddsområde

☐ S-cistern (ej korrosionsbeständig)

☐ K-cistern (korrosionsbeständig)

☐ Ovan mark

☐ Helt eller delvis under mark

Typ av cistern
Ledningar

Sekundärt skydd

Annat:

☐ Dubbelmantling
☐ Invallning
Övriga upplysningar
Bifoga situationsplan/karta som visar läge för cistern samt närliggande vattendrag och
eventuella dricksvattentäkter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är avgiftsbelagd.
Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Namnteckning
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress
Storumans kommun
MSBN
923 81 Storuman

Besöksadress
Storumans kommun
Blåvägen 242
923 81 Storuman

Telefonnummer, kundtjänst
0951-140 00

E-post
mbn@storuman.se
Hemsida:
www.storuman.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Viktig information vid installation av cistern
Den som avser att förvara brandfarlig vara ska informera miljöförvaltningen i god tid innan
cisternen installeras i följande fall:
•
•
•
•

Cistern helt eller delvis i mark för förvaring av mer än 1 m3 diesel, eldningsolja eller
spillolja samt tillhörande rör- och slangledningar.
Cistern utomhus ovan mark för förvaring av 1–10 m3 diesel, spillolja eller eldningsolja
samt tillhörande rör- och slangledningar.
Rör- och slangledningar i mark avsedda för diesel, eldningsolja eller spillolja.
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom
vattenskyddsområde.

Du behöver alltså inte informera om cistern inomhus som rymmer 1–10 m³ eldningsolja,
såvida den inte ligger inom vattenskyddsområde.
Informationen ska du lämna till miljöförvaltningen i god tid innan du påbörjar installationen.
Glöm inte att bifoga en situationsplan/fastighetskarta som visar läget för cistern och
rörledningar samt närliggande vattendrag och eventuella dricksvattentäkter.
Kontroll av cisterner
Cisterner ska kontrolleras av ett godkänt besiktningsföretag. Det gäller både vid
nyinstallationen och vid den återkommande kontrollen som ska göras vart 12:e år om
cisternen är korrosionsbeständig (K-cistern) och vart 6:e år om den inte är
korrosionsbeständig (S-cistern). Tätare besiktningsintervall kan förekomma, bland annat
inom vattenskyddsområde. Kopia på besiktningsprotokollet ska du skicka till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (gäller inte för inomhuscistern ovan mark).
Övrigt
Ska du installera en cistern utomhus som är större än 10m³ eller rymmer andra brandfarliga
gaser och vätskor, samt om du vill diskutera cisternens placering eller har andra frågor är du
välkommen att kontakta Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0951-140 00.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga en nyanmälan
och för den återkommande kontrollen.
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Postadress
Storuman kommun
MSBN
923 81 Storuman

Besöksadress
Storuman kommun
Blåvägen 242
923 81 Storuman

Telefonnummer, kundtjänst
0951-140 00

E-post
mbn@storuman.se
Hemsida
www.storuman.se

