ANMÄLAN CISTERNER
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Anmälan om information om förvaring av diesel, eldningsolja
eller spillolja enligt NFS 2003:24
Avgift för handläggning av ansökan kommer att tas ut enligt
fastställd taxa.

Skickas till:
Kristinehamns kommun
5 B Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Informationen gäller förvaring på följande adress
Fastighetsbeteckning

Cisternens identifikationsnummer (om sådant finnes)

Fastighetsadress

Postadress

Sökande
Namn

Person-/organisationsnr

Adress

Postadress

Kontaktperson, namn

E-postadress

Telefon dagtid

Informationen avser
Förvaring av diesel, eldnings-/spillolja inom vattenskyddsområde

Nej

Förvaring av

Ja, vilket

Eldningsolja

Förvaring

K-cistern 1

S-cistern 2

Rörledningar förläggs

I mark

I byggnad

Ovan mark

I mark

I byggnad

Cisternen (alt behållarna) förvaras invallade

Ja

Nej

Kommer påkörningsskydd att anordnas?

Nej

Spillolja

Annat 3

Cisternen förses med överfyllnadsskydd

Nej

Diesel

Typ av korrosionsskydd

Cistern (eller behållare) förläggs

Ovan mark

Mängd liter

Ja, volymen på invallning

Placeras cisternen på tät alt beständig yta?

Ja

Nej

Installationsbesiktning av cistern är utförd

Ja

År för senaste kontrollbesiktning av cistern

Nej
Ja, år
Kommentarer ( t ex beskrivning av invallning)

1. K-cistern: Cistern av material med god korrosionsbeständighet t ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad
härdplast. K-cisterner är typgodkända. Kontroll sker vart 12:e år.
2. S-cistern: Cistern av material med mindre god korrosionsbeständighet t ex stål eller stållegering. Kontroll sker vart 6:e år. S-cistern som
försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
3. Beskriv under kommentarer hur förvaring sker t ex i fat (ange då även storlek och antal)

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande där följande framgår: Fastighetsbeteckning, Cisternens läge, Byggnader, Tomtgräns, Diken,
Vattendrag, Vattentäckter, Dagvattenbrunnar, Grannfastigheter.
Bilaga 2: Kontrolluppgift för cistern
Bilaga 3:
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande

Reviderat: 2017-01-30
E-post

Organisationsnummer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

miljo@kristinehamn.se

212000-1868

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Plusgiro

5 B. Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Uroxen

0550-880 00 vx

0550-382 52

110-0213

111 00-5

Kungsgatan 30

INFORMATION OM KEMIKALIEFÖRVARING OCH CISTERNER

Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage skall minimeras. Om
spill och läckage ändå uppkommer skall försiktighetsmått ha vidtagits så att ev spill inte kan nå omgivande mark, vatten
eller avloppsbrunnar. Ev utsläpp skall genast anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och i akuta fall kontaktas
naturligtvis först och främst räddningstjänsten.
Exempel på försiktighetsmått är: invallning, förvaring på tät och beständig yta, droppskydd/spillplåtar, påkörningsskydd,
elektroniskt överfyllnadsskydd, möjlighet till nivåkontroll, tillgång till absorbtionsmedel, läckagelarm, slangbrottsventiler
m m.
Cisterner

För vissa kemikalier t ex brandfarliga vätskor och diesel, eldnings- och spillolja, som dessutom är vanligt
förekommande, finns särskilda föreskrifter (NFS 2003:24). Vid lagring av större mängder finns krav på tillstånd och vid
mindre mängder en anmälningsplikt.
Installation

I följande fall skall anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan installation:
Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³ och/eller rörledningar i mark. Cistern utomhus ovan mark som rymmer mer än
1 m³ men högst 10 m³. (> 10 m³ krävs tillstånd). Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde. Vid installation av cisterner och/eller rörledningar i mark skall en installationskontroll göra av
ackrediterat kontrollorgan
Revision

Om en cistern byggts om eller ändrats, misstänks ha tagit skada, skall användas under väsentligt ändrade förhållanden
eller om den flyttats skall revisionskontroll göras av ackrediterat kontrollorgan.
Återkommande kontroll

Återkommande kontroll skall göras av ackrediterat kontrollorgan, som längst med ett intervall av 12 år (k-cistern eller sk
skyddad s-cistern). För cisterner som saknar fullgott korrosionsskydd (s-cistern, vanligt förekommande) är intervallet 6 år.
Inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler.
Kontrollrapport

Skyldighet att insända kopia av kontrollrapport till Miljö- och byggnadsnämnden upphörde 2009-06-01.
Kontrollrapporten skall dock hållas tillgänglig till dess cisternen tagits varaktigt ur bruk.
Cisterner eller rörledningar som tagits ur bruk

skall tömmas och rengöras. Åtgärder skall vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern
som tagits ur bruk (eller skrotats) skall anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
Anmälan kan göras per telefon, med s.k. skrotningsintyg eller fakturakopia.
Avgifter

För hantering av anmälan om installation av cistern tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för närmare information kring
cisterner.
Miljösanktionsavgifter

Enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är följande förseelser belagda med miljösanktionsavgift::
 Underlåtenhet att skriftligen anmäla installation eller hantering i övrigt inom vattenskyddsområde (1000 kronor).
 Underlåtenhet att utföra föreskriven installations- eller revisionskontroll (3000 kronor)
 Underlåtenhet att utföra återkommandekontroll inom angivna intervall (2000 kronor)
Utöver miljösanktionsavgiften (som tillfaller staten) tas avgift för handläggningen ut enligt kommunens taxa för
miljötillsyn.
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