Anmälan oljecistern
som tas i bruk

Skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och Miljökontoret - 13
691 83 Karlskoga
kommun@karlskoga.se

Sökandes uppgifter
Cisternägare

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Kontaktperson

Svar önskas i första hand via

E-post

Brev

E-post

Cisternuppgifter
Fastighetsbeteckning (där cisternen ska placeras)

Fastighetsadress

Typ av vätska som ska förvaras

Cisternens placering

Dieselolja

Eldningsolja

Spillolja (Klass 3)

Plast

Annat:

Ja

Nej

Inomhus

1

Korrosionsbeständig

Volym

Typ

K-cistern

Ovan mark

Rörledning i golv/mark

Material

Plåt

I mark

S-cistern

Skyddad S-cistern

m

3

Ja

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

Nej

Skydd mot vattenförorening
Sker hantering på hårdgjord yta?

Ja

Nej Om ja, ange ytans material:

Har cisternen ett sekundärt skydd?

Ja

Nej Om ja, ange skyddets typ, invallning alt.

dubbelmantlad, och volym i liter:
Ja

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?
Finns påkörningsskydd?

Ja

Har installationskontroll genomförts?

Nej Om ja, ange typ:
Ja

Nej Om ja, bifoga kontrollrapport.

Vilken period har cisternen för återkommande kontroll?
Ange om överfyllnadsskydd och/eller läckagelarm finns:
Övriga uppgifter om cisternen

Nej

3 år

6 år

12 år

Överfyllnadsskydd

Läckagelarm

Information
Återkommande kontroll
Återkommande kontroll av öppna cisterner och tillhörande rörledningar ska ske enligt följande:
Utanför vattenskyddsområde
Cistern
K- cistern / skyddad S-cistern*
(fullgott korrosionsskydd)
12 år
S-cistern (ej fullgott korrosionsskydd)
6 år
Rörledningar
Med fullgott korrosionsskydd
Utan fullgott korrosionsskydd

12 år
6 år

Inom vattenskyddsområde
Med sekundärt skydd
Utan sekundärt skydd
12 år
6 år

6 år
3 år

12 år
6 år

6 år
3 år

1
Undvik så långt som möjligt ingjutna ledningar och markförlagda ledningar på grund av risken för korrosion och läckage
som är svåra att upptäcka.

* Definitioner:
K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast,
glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål.
S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.
Skyddad S-cistern: S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och
som är rostskyddsmålad utvändigt.
Det ska framgå av dokument från installationskontrollen vilken typ cisternen är.
Sekundärt skydd: anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från läckande cistern. Dubbelmantlad
cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Avgift
För anmälan av cistern som tas i bruk utgår en avgift på 1900 kr i enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Fakturering sker separat.
Lagstöd
1 § 4kap Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24).

Personuppgiftslagen
För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar
dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner,
Skrantahöjdsvägen 35, 69183 Karlskoga. De uppgifter du lämnar är offentliga (såvida en sekretessprövning
inte visar något annat) vilket innebär att den som begär det har rätt att ta del av uppgifterna.

Mer information
För mer information besök gärna www.karlskoga.se /www.storfors.se eller kontakta Servicecenter på
0586-610 00 eller kommun@karlskoga.se

