Vattenskyddsföreskrifter Luleå kommun

L ULEÅ K OMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Bilaga, hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
(vid förvaring i cistern)
(obs om du har flera cisterner fyll i en bilaga för varje cistern)
Sökande
Namn:

Telefonnummer:

Skyddszon
Ange i vilken skyddszon hanteringen kommer att ske:

Primär skyddszon

Förvaring
Cistern:
Ovan mark

Sekundär skyddszon A

Inomhus

Sekundär skyddszon B

Annat:_______________________________________________

Är cisternen dubbelmantlad:
Ja:
Nej

K-cistern (god korrosionsbeständighet t ex stål, glasfiberarmerad härdplast)
S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet, t ex stål eller stållegering)
Finns rörledningar:
Ja
Nej
Om ja, beskriv:

Är rörledningar dubbelmantlade?
Ja

Nej

Finns inga rörledningar

Typ av vätska (tex diesel):

Cisternens volym:

Förbrukning per år (ungefärlig):

19.10.1.2v2

Skyddsåtgärder
Finns invallning? (Hela den lagrade volymen ska kunna samlas upp och omhändertas vid läckage):
Ja, ange volym:_________________
Är invallningen regnskyddad

Ja:

Nej
Nej

Kom ihåg att även lämna in blanketten Ansökan för tillstånd inom Gäddviks
vattenskyddsområde eller Ansökan för tillstånd inom vattenskyddsområde

Beskrivning av invallningen:

Om förvaring sker inomhus finns golvbrunn i utrymmet?

Ja:

Nej

Kommentar:
Finns tillgång till saneringsutrustning?

Ja:

Nej

Om ja, vad:

Finns påkörningsskydd

Ja,

Nej

Om ja, beskriv:

Sker påfyllning/tankning på hårdgjord yta?

Ja:

Nej

Beskriv: (ytans material, ska vara ett material som är tätt och ogenomtränglig för aktuell vätska):

Skylt, ”Vattenskyddsområde” finns vid påfyllningsrör

Ja

Nej

Kommentarer, ytterligare skyddsåtgärder som vidtas (t ex överfyllnadsskydd, larm för läckage mm)

Bilagor
Skicka med följande bilagor:

Situationsplan/karta där placering framgår.
Kopia på senaste besiktningsprotokoll för cisternen. Om det inte är en befintlig cistern skickas
installationskontroll in när anordningen installerats.

Upplysningar
Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska miljö- och byggnadsnämnden i god tid av den som avser att
förvara brandfarlig vätska informeras innan cisternen installeras inom vattenskyddsområde. De uppgifter
som lämnas i tillståndsansökan motsvarar den information som ska lämnas enligt ovan angivna föreskrift.
Särskild information behöver därför inte lämnas.

