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Information om förvaring av dieselbrännolja,
eldningsolja, spillolja eller hantering av
brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Information
Aktuella regler: 4 kap 1 § NFS 2003:24
Informationen ska inkomma i god tid innan påbörjad förvaring alt. hantering.
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett
skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan

Plats och fastighetsägare/kontaktman
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsägare

Kontaktman (om annan än fastighetsägaren)

Kontaktmans adress (om annan än fastighetsägaren)

Postnummer

Telefon bostaden

Telefon arbete

E-postadress

Mobiltelefon

Person- eller organisationsnummer

Fax

Ort

Informationen avser:
1

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
o

Förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja med en flampunkt > 55 C i öppen cistern

2

Förvaringssätt
S-cistern

3

Skyddad S-cistern

Cistern i mark

4

K-cistern

Cistern ovan mark

Cistern i uthus e.dyl. då:

frostfritt

cistern inspekterbar runtom

6

5

Annan behållare ___________________________

Cistern i källare, då:

med golvbrunn

utan golvbrunn

ej frostfritt

cistern ej inspekterbar runtom

1

All slags förvaring, användning, tillverkning m.m.
Krav på information enl. NFS 2003:24 för cistern i mark ≥ 1 m³, för cistern ovan mark ≥ 1 m³ och ≤ 10 m³.
3
Mindre bra korrosionsskyddad cistern, t.ex. av stål/stållegering. Kontrolleras vart 6:e år.
4
Försedd med godkänt korrosionsskydd. Kontrolleras vart 12:e år.
5
Korrosionsbeständiga, t.ex. av plastbelagd stål, termoplast, syrafast stål e.dyl. Kontrolleras vart 12:e år.
2

Skickas eller lämnas in till

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Fax

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2
MARIESTAD

0501-75 60 05
0501-75 60 20
0501-75 60 30

0501-75 60 09

www.mariestad.se
www.toreboda.se
www.gullspang.se

mbn@mariestad.se
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Information om förvaring av dieselbrännolja,
eldningsolja, spillolja eller hantering av
brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Information om rörledningar (sugledningar)
Är helt eller delvis förlagda i mark eller golv

7

Är förlagda helt ovan mark eller golv

Gårdscistern utan fast installation

Säkerhetsåtgärder mot spill eller läckage
Invallning

Hårdgjord mark

Annat ___________________________________________________

Information om ev. risker
Vattendrag, vattentäkt eller dagvattenbrunn i närheten, avstånd ___________ m

Annat ______________________________________, avstånd ___________ m

Typ av brandfarlig vara
mängd i liter
mängd i liter
mängd i liter

Övrigt

Bilagor
Intyg över typgodkännande av cistern alt. intyg om tillverknings/installationskontroll (av ackrediterat
kontrollorgan)
Intyg över senaste kontroll av cisternen (av ackrediterat kontrollorgan)
Ritningar/situationsplan
Teknisk beskrivning

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

6

Namnförtydligande

Minst 0,2 m avstånd till intilliggande byggnadsdelar, annars betraktas anläggning som markförlagd. Minst 0,6 m
avstånd till manlucka.
7
Anläggning betraktas som markförlagd.

