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Information om installation av cistern
Enligt miljöbalken och NFS 2017:5

Anmälan om hantering av petroleumprodukter,
brandfarliga vätskor och spillolja
Enligt Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Gäller information om installation av cistern med volym på över 1m3 avsedd för brandfarliga vätskor
eller spillolja.
Gäller anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja på mer än 250
liter inom vattenskyddat område

Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Verksamhet som information/anmälan gäller
Verksamhetens namn om annan än anmälare

Verksamhetens organisationsnummer

Verksamhetens telefonnummer

Verksamhetens e-post

Typ av verksamhet som informationen gäller

Uppgifter om placering av cistern eller behållare
Fastighetsbeteckning
Besöksadress anläggning (om annan än anmälaren)

Placering inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

Cisternens/behållarens placering

Inomhus

Utomhus

Ovan mark

Ovan mark

Inga rörledningar

Helt eller delvis i mark

Rörledningars placering

I mark

Avstånd, anges om placeringen är inom 100 meter från vattenförekomst

m till dricksvattensbrunn

m till vattendrag/dike

Underlag cisternen eller brandfarlig vätska ska placeras på (tex betong, asfalt, gräs, grus)

m till dagvattenbrunn
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Uppgifter om cisternen/behållare
Innehåll

Dieselolja

Eldningsolja

Spillolja

Bensin

K-cistern
(korrosionsbeständig)

Annat

Annat
Typ av cistern/behållare

S-cistern
(ej korrosionsbeständig)
Tillverkningsår

Material cisternen är gjord av

Volym m3

Stål

Plast

Annat

Invallning

Tak/väderskydd

Inget skydd

Cisterns sekundära skydd

Dubbelmantling
Annat:

Volym invallning/sekundärt skydd (m3)

Rörledningarns sekundära skydd

Dubbelmantling

Annat

Cisternen förses med överfyllnadsskydd

ja

nej

Inget skydd
Cisternen förses med påkörningsskydd (om ovan mark)

ja

nej

Namn och datum
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Skicka blanketten till miljöförvaltningen, adressen och e-post finns längst ner på sidan 3.
Information om installation av cistern
Information om installation ska skickas till tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) senast 4 veckor
innan installation påbörjas, enligt 1 kap. 1 § NFS 2017:5
Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja
Anmälan om hantering ska skickas till tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) senast sex veckor
innan hantering påbörjas, enligt Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden.

Följande uppgifter ska bifogas:
• Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/
dike samt dagvattenbrunnar. Med närliggande menas inom ca 100 m.
• Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information
• Senaste besiktningsprotokoll (detta gäller endast vid information om installation av cistern)
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Bygglov för cistern
Tänk på att det krävs bygglov för cistern enligt Plan- och Bygglagen. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

Så behandlas dina personuppgifter
Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning.
Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingenär nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

RA9124 Göteborgs Stad 2019-09-20

Övrigt
Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ärendet.

