INFORMATION OM
CISTERNINSTALLATION

Information/anmälan enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2003:24).
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att
behandlas i datasystem hos miljöförvaltningen och användas för att
lagra information om cisterner i kommunen. Uppgifterna är
offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna
användes samt för ändringar, skriv till Samhällsbyggnadsnämnden,
231 83 Trelleborg.

Samhällsbyggnadsnämnden
Trelleborgs kommun

Cisterninnehavare:

Personnr/Org.nr:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Postdress:

Inom vattenskyddsområde?
Ja

Telefon:
Uppgifter om cisternen
Cistern inomhus
Diesel
Cisternvolym:

Nej

Cistern utomhus

Cistern i mark

Eldningsolja

Spillolja

Invallningsvolym:

Finns sekundärt skydd/invallning?

ja

nej

NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2003:24)
Information/anmälan (4 kap)
Den som avser att installera en cistern, större än 1 m3 i mark eller cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m3
men högst 10 m3 dieselbrännolja eller eldningsolja med flampunkt över 55 grader C eller spilloljor, med
tillhörande rörledningar, skall informera Samhällsbyggnadsnämnden om detta. Information ska även delges
Samhällsbyggnadsnämnden av den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde. Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav en dessa
föreskrifter beträffande installerandet av sekundärt skydd gäller kraven i 1 kap 3 § NFS 2006:16. Mer
information om bestämmelser inom vattenskyddsområden i Trelleborgs kommun finns på blankettens baksida.
Informationen skall vara skriftlig och göras i god tid, senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Undantag
från informationsplikten gäller endast cisterner utanför vattenskyddsområde som avses installeras inomhus.
Kontroll (8 kap)
Installationskontroll av cistern och tillhörande rörledningar och slangledningar ska utföras i samband med
installation av cistern i mark som är större än 1 m3. Kontrollrapport skall insändas till
Samhällsbyggnadsnämnden. Återkommande kontroll skall ske av cisterner i mark som är större än 1 m3 eller
cisterner ovan mark som rymmer mellan 1 och 10 m3 dieselbrännolja eller eldningsolja med flampunkt över
55C eller spilloljor. Återkommande kontroll skall även ske av sekundärt skydd vid förvaring inom
vattenskyddsområde. Kontrollrapport skall insändas till Samhällsbyggnadsnämnden.
SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER (SÄIFS 1997:9)
Tillstånd, anmälan och kontroll krävs i de flesta fall för förvaring av brandfarliga vätskor. Kontakta
Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten.
__________________________________________________________________________________________
Datum
Underskrift

Beslut § D_______________ Datum__________
Anmälan om nyinstallation av cistern godtages.
Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun

Avgift utgår enligt
miljönämndens taxa med
1860 kr resp. 2325 kr inom
vattenskyddsområde.
Beslutet kan överklagas hos
Länsstyrelsen i Skåne län.
 Samhällsbyggnadsnämnden Trelleborg, januari 2012

Utdrag ur beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
för kommunala vattentäkter i Trelleborgs kommun

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
Inom inre och yttre skyddszon vid vattenskyddsområde för kommunala vattentäkter i
Trelleborgs kommun gäller skyddsföreskrifter:
Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för
oljeförsörjning för befintliga byggnader eller för jord- och skogsbruksmaskiner samt för
användning i maskiner och fordon. För oljeförsörjning för befintlig bostadsfastighet får dock
lagring av eldningsolja ske efter anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.
Uppställningsplats för förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer skall vara
hårdgjord så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i
marken.
För hanteringen skall iakttagas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter rörande
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).
Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att
cisternen står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör.
Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha
sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i
bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.
För befintliga förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer börjar ovanstående
föreskrifter att gälla från och med den 30 juni 2008. Det krävs då att de erforderliga
skyddsanordningarna skall vara installerade. Vid nyanläggning gäller föreskrifterna direkt.

 Samhällsbyggnadsnämnden Trelleborg, januari 2012

