Miljö- och hälsoskydd

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och hälsoskydd
435 80 Mölnlycke

INFORMATION/ANSÖKAN
Vad informationen/ansökan avser
Information om förvaring av diesel, eldningsolja, eller spillolja i cistern 1
Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2
Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 3
Om vattenskyddsområde, ange vilket: 4 __________________________________________________________

Cisternägare/fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Org nr/pers nr

Cisternägare: Namn

Telefon: arbete

Bostad

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ortnamn

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren): Namn

Telefon

Org nr/pers. nr

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ortnamn

E- post

E- post

Fakturaadress
Namn

Adress:

Postadress:

Postnummer:

Ev. kod:

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras 5
Cistern i mark, mer än 1 m3

Cistern ovan mark mer än 1 m3, men högst 10 m3

Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Annan hantering av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde 2

Tillhörande markförlagda ledningar 6

Tillhörande ingjutna ledningar 6

Var god vänd!

Vätska
Typ av vätska/vätskor________________________________ Mängd i liter:______________
Användningsområde 7:

______________________________________________________

Förvaring, typ av behållare 8
S- cistern

Annat 9:

S- cistern som försetts med korrosionsskydd

K- cistern

__________________________________________________________________

Risker och skydd
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?

Nej

Ja

Sker hantering på hårdgjord yta?

Nej

Ja, ange ytans material: __________________

Ska cistern/behållare invallas? 10

Nej

Ja, ange volym i liter: ___________________

Bilagor som ska bifogas 11

Övriga upplysningar 12

___________________________________________________________________________________________

Underskrift samt datum

____________________________________________________________
Namnförtydligande

Information – General Data Protection Regulation (GDPR)
Så behandlas dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då
personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och bygglovsnämnden behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan
tillämplig lagstiftning.
Miljö- och bygglovsnämnden har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i miljö- och bygglovsnämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här https://www.harryda.se/personuppgifter.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljö- och hälsoskydd.

Förklaringar till blanketten – se nedan.

Förklaringar till blanketten Information/Ansökan
1

Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande:
Om det är cistern i mark större än 1 m3. Om det är cistern ovan mark större än 1 m3 och högst 10 m3. Kraven på
information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter:
NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor och dels i
föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

2

3

Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m3 krävs istället
tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en annan blankett som lämnas in till Bygglov.
Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges
6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m m. Kraven
på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter.
För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna
krav på tillstånd för att få förvara bl a diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant
vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och hälsoskydd om ni inte är säker på vad som gäller.

4

Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t ex
”vattenskyddsområdet för X- vattenverk”. Vid osäkerhet kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

5

Flera av rutorna kan behöva kryssas i.

6

Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör
markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.

7

T ex: Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.

8

S- cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S- cisterner som
försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
K- cisterner: god korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast.
K- cisterner är certifierade (”typgodkända”). Kontrolleras vart 12:e år.
Beskriv (t ex förvaring i fat, antal, storlek).

9
10

Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för
behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljö- och hälsoskyddskontoret även
i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljö- och hälsoskydd när förhållandena på platsen föranleder det.
Bifoga följande:

11

•
•

Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall
ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.

Bifoga gärna också detta:



12

Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern.
Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall
invallning.

Övriga upplysningar
Avgifter
Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift enligt kommunfullmäktige tagen taxa. För
handläggning av ansökan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel,
eldningsolja eller spillolja.

Information om förenklad delgivning
Miljö- och hälsoskydd kommer att delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning
1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via e- post till
den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du
har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.
2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort, Förenklad
delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för
fel.
3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.
4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis
till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.
5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då
meddelandet enligt punkt 2 skickades.
6. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa från
delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut.
Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår
• För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post
åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa)
bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
• Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt
punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
• Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
• Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
• Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker
delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis
(delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter:
1. E- post: miljo.halso@harryda.se
2. Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
3. Telefon: 031-724 61 00

