
 

 

 

  

 
Anmälan om hantering av mer än 250 liter 

petroleumprodukter/år inom 

vattenskyddsområde 
Gäller Köperödssjöarna  
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Sökande/Person och Fastighet 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon  

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja ☐ Nej 
Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Verksamheten kommer att bedrivas inom Vattenskyddsområdet för Köperödssjöarna och inom följande zoner (flera alternativ 

möjliga). Zoombar karta finns på vår hemsida, uddevalla.se, sök på vattenskyddsområde 

 

☐ Primär zon ☐ Sekundär zon ☐ Tertiär zon 

 

Beskrivning av verksamhet 
Anmälan avser 

☐ Cistern 

☐ Sedan tidigare anmäld cistern 

☐ Transformator 

☐ Befintlig hantering 

☐ Ny hantering 

☐ Annat 

 

Maximal samtidig hantering 

 
Ungefärlig lagrad mängd per år 

 

Typ av behållare1 

☐ S-cistern  

☐ S-cistern med korrosionsskydd 
 

 

☐ K-Cistern 

☐ Annat: 

 

Risker och skydd 
Vid befintlig cistern, är cisternen kontrollerad (bifoga kontrollintyg) 

☐ Ja   ☐ Nej 
Sker hantering på hårdgjord yta? 

☐ Ja   ☐ Nej 

Om ja, ange ytans material 

 

Behöver cistern/behållare invallas2 

☐ Ja   ☐ Nej 

Om ja, ange invallningens volym i liter 

 

Finns skylt uppsatt enligt modell från tekniska kontoret, Uddevalla kommun?3 

☐ Ja   ☐ Nej, kommentar:   

 

Bilagor som ska bifogas 
 

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000) Krävs för vidare handläggning.  

Placering av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella 

vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter ska tydligt framgå. 

☐ Bilaga 2, Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras) 
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☐ Bilaga 3, Riskanalys, en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan 

utgöra för vattenkvalitén i Köperödssjöarna Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för 

vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt redogöra för förebyggande- 

(säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier etc.) och 

skadebegränsande- (invallning, åtgärder i byggnader) åtgärder som vidtagits. 

 
 

Fotnoter 
1 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 var 12:e år. 

 
2 Vid samtidig hantering av 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor eller mer inom vattenskyddsområde 

krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) sekundärt skydd i form av nederbördsskyddad 

invallning som saknar anslutning till avlopp. Detta gäller även inom andra vattenskyddsområden. Anmälan 

om detta görs i separat blankett som finns på uddevalla.se. Vid osäkerhet kring vilken blankett som ska 

användas, kontakta kommunen enligt kontaktuppgifterna nedan. 

 
3 Enligt Uddevalla kommuns lokala föreskrifter ska vid hantering av petroleumprodukter skylt sättas upp som 

meddelar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av tekniska kontoret på Uddevalla 

kommun men bekostas av fastighetsägaren. 

 
 

Information  
Mer information på vår hemsida uddevalla.se 

Kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

 

Avgift  

Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida uddevalla.se. 

Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. Avgift 

tas ut även vid avslag. I händelse av återtagen anmälan tas avgift ut för nedlagd tid. 

Personuppgifter 

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 

uddevalla.se/personuppgifter. 
 

Ansökan enligt 

Uddevalla kommuns lokala skyddsföreskrifter 
 

 

Godkännande 
 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 

som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 

handläggning (fylls i av den som är sökande). 

 

 

Blanketten skickas till 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  

Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
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