INFORMATION
OM FÖRVARING AV BRANDFARLIGA
VÄTSKOR ELLER SPILLOLJA
Enligt NFS 2017:5 enligt 3 kap. 1§

Samhällsserviceförvaltningen
Miljöenheten

För att vi skall kunna lämna råd och anvisningar är du skyldig att informera miljöenheten
senast 4 veckor innan installationen av cisternen påbörjas eller hanteringen inleds.
Informationsskyldigheten avser följande cisterner (kryssa i)
Cistern i mark som rymmer 1 m3 eller mer
Cistern ovan mark som rymmer 1 m3 eller mer (även cisterner inomhus)
Cistern eller övrig hantering av över 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

Cisternägare
Namn

Mobil

Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsägare
Fastighetsägare

Tfn

Adress

Postnummer

Ort

Cisterner med brandfarlig vara och/eller spillolja
Typ av vätska/vätskor

Volym (m3)

Typ av behållare;
1. K-cistern
(korrosionsskyddad),
2. S-cistern (stålcistern utan
korrosionsskydd),
3. Korrosionsskyddad Scistern

Användningsområde

Lokalisering och Förvaring
Fastighetsbeteckning, bifoga situationsplan (karta) var på fastigheten cisternen förvaras
Typ av behållare
Ligger cisternen inom vattenskyddsområde
Nej
Ja
Om ja, vilket?
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 150 m från cisternen?
Nej
Ja
Om ja, bifoga karta med dessa markerade

Skydd mot mark- och vattenförorening
Hantering sker på hårdgjord yta?
Nej

Postadress
827 80 Ljusdal

Ja

Om ja, ange ytans material

Telefon 0651-180 00 vx

E-post:
miljo@ljusdal.se

Finns spillzon vid tankningsplats?
Nej
Ja Om ja, beskriv utformning
(Spillzonen ska samla upp spill/läckage vid tankning för att undvika förorening av mark och grundvatten)
Är cisternen invallad?

Nej

Ja

Om ja, ange invallningens volym i liter
Är cisternen dubbelmantlad?
Nej

Ja

Finns tak eller annat nederbördskydd för cisternen?

Nej

Ja Om ja, beskriv

Finns påkörningsskydd?
Nej
Ja Om ja, ange vilken sorts påkörningsskydd
Finns uppsamling av spill vid påfyllningsanordning?
Nej
Ja
Finns uppsamling av spill där tankpistolen hängs upp?
Nej
Ja
Inom vattenskyddsområde
Är cisternen invallad?
Nej
Ja Om ja, invallningens volym i liter
Är rör- eller slangledningar dubbelmantlade?
Nej
Ja
Andra sekundära skydd för slang/rörledningar
Nej
Ja Om ja, beskriv
Finns skylt vid påfyllningsrör med information om att det är vattenskyddsområde?
Nej
Ja
(Skylten ska även innehålla uppgift om Fastighetsbeteckning, Adress, Volym, Högsta fyllningsflöde och Innehåll.)

Kopia på kontrolldokument och certifikat (bifogas, kryssa i vilka)
Kopia på utförda kontroller av cisternen:
Revisionskontroll

Konstruktionskontroll

Återkommande kontroll

Tillverkningskontroll

Installationskontroll

Certifikat på korrosionsskyddssystem

Bilagor
Karta (situationsplan) med placering av cisternen på fastigheten. Markera närliggande vattenbrunnar, vattendrag, enskilda vattentäkter
på kartan.

Övriga uppgifter

Underskrift
Datum

Underskrift
Namnförtydligande

För handläggning av ärendet tas en avgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

