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Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska, diesel,
eldningsolja eller spillolja i cistern inom vattenskyddsområde
Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i
cistern

Fastighet: _________________________________________

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Person-/organisationsnummer

Telefon, dagtid

Person-/organisationsnummer

Telefon, dagtid

E-postadress

E-postadress

Ansökan om/information avser följande cisterner och tillhörande ledningar
cistern i mark, mer än 1 m

3

3

Cistern ovan mark, mer än 1 m men högst 10 m

3

Cistern eller övrig hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Tillhörande markförlagda ledningar
Tillhörande ingjutna ledningar

Vätska
Typ av vätska:

Mängd i liter

Användningsområde:

Förvaring, typ av behållare
S-cistern

K-cistern

Annat:

S-cistern: mindre god korrosionsbeständighet, t.ex. av stål eller stållegering. Besiktas vart 6:e år
K-cistern: god korrosionsbeständighet, t.ex. av plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller härdplast. Besiktas
vart 12:e år

Ska cisternen och tillhörande rörledningar placeras inom vattenskyddsområde?

nej

ja

nej

ja

Om ja, vilket skyddsområde: _______________________________________
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter från cisternen?
Om ja, ange invallningens volym i liter: _______________________________
Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00
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Skydd mot förorening
Kommer hanteringen att ske på hårdgjord yta?

nej

ja, ange ytans material: _____________________

Följande handlingar ska bifogas
•
•

•

Kontrollrapport om cistern
Situationsplan över fastigheten. Markera placeringen för cistern och ledningar
Redovisning av vattentäkter inom 200 meter från cisternen

Övriga upplysningar
Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan/informationen enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se
eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

