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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om cisterninstallation
Enligt 3 kap 1 § naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).
Ägare/ansvarig för cisternen
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)
E-postadress

Telefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Uppgifter om cisternen
Cisternens tillverkningsnummer

Cisternens volym (m3)

Typ av cistern
K-cistern (cistern med god korrosionsbeständighet)
S-cistern(cistern med mindre god korrosionsbeständighet)
S-cistern med certifierat korrosionsskydd
Annat:

Cisternens innehåll
Diesel
Eldningsolja
Spillolja
Annat:

Placering cistern
I mark
Ovan mark utomhus
Inomhus

Placering rörledningar
I mark
Ovan mark

Risker och försiktighetsåtgärder vid förvaringen
Påfyllning av cistern sker på hårdgjord yta?

Nej

Ja, ytan består av:

Tankning av fordon eller annan hantering sker på
hårdgjord yta?

Nej

Ja, ytan består av:

Finns vattendrag, brunn eller vattentäkt inom 50 meter
från cisternen?

Nej

Ja, ange avstånd:

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21

Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
borlange.se
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Är cisternen placerad inom vattenskyddsområde?

Nej

Ja

Finns påkörningsskydd?

Nej, påkörningsrisk finns ej
Ja

Är rörledningar dubbelmantlade?

Nej

Typ av sekundärt skydd

Dubbelmantlad cistern
Invallning av cistern, ange volym invallning:
cisternen har inget sekundärt skydd
Annat:

Ja

Övriga upplysningar

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Skalenlig karta som visar: 1. Cisternens placering 2. Eventuella drickvattentäkter, vattendrag,
diken och dagvattenbrunnar

Certifikat

Kopia på certifikat/kontrollrapport från tillverkningskontrollen eller återkommande kontroll

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
Anmälan ska vara miljönämnden tillhanda i god tid innan installationen påbörjas. Observera att det även
kan krävas tillstånd för brandfarlig vätska och/eller bygglov för cisternen. Tillstånd för brandfarlig vätska
söks hos räddningstjänsten dala mitt och bygglov söks hos bygg- och kartkontoret.
Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan. De uppgifter som lämnas kommer att
registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (GDPR).
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. År
2020 är avgiften per timme 972kr. För anmälan debiteras avgift motsvarande nedlagd handläggningstid.
Anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

