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Installation av cistern
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Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

NFS 2003:24, 4 kap 1 §

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Anmälare
Namn

Organisationsnr/personnr

Adress

Telefon, dagtid

Postnr, ort

E-postadress

Vart ligger cisternen
Fastighetsbeteckning

Adress (om annan än anmälarens)

Förvaring och uppgifter om cisternen

 Cistern i mark, större än 1 m3
 Cistern ovan mark, större än 1 m3 men högst 10 m3
 Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
 Rörledning i mark eller golv, som är ansluten till cistern ovan mark

Volym:

m3

Volym:

m3

Volym:

m3

Golvbrunn:

m

Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde?

 Ja



Nej

Om ja, vilket område:

Avstånd till närmaste:

Vattendrag:

m

Vattentäkt:

Cisternens placering

 Inomhus

m

Dagvattenbrunn:

m

Typ av behållare



Utomhus



Med (K) korrosionsskydd



Plast



Annat, ange vad:



Skyddad S-cistern



Utan (S) korrosionsskydd

Cisternens material

 Plåt

Finns sekundärt skydd (t.ex. invallning, dubbelmantling)

 Ja



Nej

Om ja, ange typ, material och volym:

I cisternen förvaras (typ av vätska)

Användningsområde

 Uppvärmning



Fordonsbränsle



Annat:

Underlag/material under cisternen

Underlag/material i spillzonen

Tillverkningsår

Installationsdatum

Senaste besiktning

Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

samhallsbyggnadskontor@boden.se

Organisationsnr

212000-2767

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

600-7181

2

Bifogas till anmälan
•
•

En situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens/förvaringskärl och rörledningarnas placering), förvaringskärl
och avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter.
Kopia på eventuellt besiktningsintyg från tillverkningskontroll eller annan typ av kontroll enligt NFS 2003:24

Information
Naturvårdsverket har get ut en föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring a brandfarliga vätskor (NFS
2003:24). Enligt denna ska information/Anmälan lämnas till miljö- och byggnämnden om man installerar cistern eller rörledning
avsedd för brandfarlig vätska enlig nedan:
- Cistern i mark, större än 1 m3
- Cistern ovan mark, större än 1 m3 men högst 10 m3
- Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
- Rörledning i mark eller golv, som är ansluten till cistern ovan mark
Information/anmälan ska vara inlämnad i så god tid (minst 6 veckor) att miljö- och byggnämnden kan lämna råd eller
föreskrifter, innan installation påbörjas. Miljö- och byggnämnden behöver veta var cisternen kommer att placeras och få en kort
beskrivning av vilken anordning som ska installeras. Särskilda krav kan gälla vid installation inom ett vattenskyddsområde.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ärendet.
Namnteckning

Namnförtydligande

_____________________________________

______________________________________

Spara

Skriv ut

