Skyldighet att informera om vissa typer av förvaring
av dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja och
brandfarlig vätska enligt NFS 2003:24.
Informationen skickas till Arvika kommun, 15. Myndighetsnämnden, 671 81 ARVIKA.
Vänligen läs anvisningarna på sidan 2 innan du fyller i blanketten.
Informationen avser
☐

förvaring utomhus av mer än 1 m3 men högst 10 m3 dieselbrännolja, eldningsolja
eller spillolja i öppen cistern ovan mark

☐

förvaring av mer än 1 m3 dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i öppen
cistern i mark

☐

hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
(enligt NFS 2003:24)

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Utdelningsadress

Postnummer

Personnummer

Telefonnummer

Ort

E-postadress

Uppgifter om cisternen
Cisternens innehåll
☐ eldningsolja

☐ dieselbrännolja

☐ spillolja ☐ annan brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Skyddsutrustning
☐ nivåkontroll

☐ läckagelarm

☐ överfyllnadsskydd

☐ påkörningsskydd

☐ invallning

☐ överfyllnadsskydd pistolventil (endast vid tankning av fordon)
☐ slangbrottsventil (endast vid tankning av fordon)
Avstånd till spill- och dagvattenbrunnar, vattentäkter och ytvatten
Till närmaste spillvattenbrunn: _____ meter
Till närmaste vattentäkt: _____ meter

Till närmaste dagvattenbrunn: _____ meter

Till närmaste ytvatten: _____ meter

Följande dokument ska bifogas:
-

en kartskiss som visar cisternens placering på fastigheten
en kontrollrapport som visar att cisternen uppfyller de krav som ställs

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Anvisningar
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24) ska den som avser att installera en öppen cistern ovan mark utomhus för förvaring
av 1-10 m3 dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja informera tillsynsmyndigheten. Detta gäller även vid
förvaring av mer än 1 m3 dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i öppen cistern i mark, eller hantering
av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
Miljöstaben ska informeras i god tid innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. I normalfallet
torde fyra veckor innan installationen påbörjas vara tillräckligt.
Vid inköp av en cistern är det viktigt att först rådfråga miljöstaben för att undvika framtida krav på
ytterligare utrustning.
Till den här blanketten ska bifogas en enkel skiss över cisternens placering på fastigheten i förhållande till
omgivningen. Markera eventuella vattentäkter, ytvatten och brunnar. Ange norrläge.
Bifoga även en kopia på den kontrollrapport som visar att cisternen uppfyller ställda krav.
Mer information om cisterner finns på Arvika kommuns hemsida (www.arvika.se). Använd sökordet
”cisterner” i sidans sökfält (överst på sidan).

Enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Arvika kommun ska den som lämnar information
enligt 4 kapitlet 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) betala en avgift för handläggningen
motsvarande en timmes handläggningstid. Vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde gäller att en avgift motsvarande två timmars handläggningstid debiteras. Den avgift
som tillämpas 2018 är 910 kronor per timme. Avgiften indexregleras årligen och debiteras först efter att
du erhållit ett beslut.
De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration och
andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av
statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan
källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och kan komma att lämnas till annan myndighet
eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Som enskild har du rätt att, efter skriftlig
ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga
uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

