
 

 

 

  

 
Anmälan om cistern eller hantering av 

brandfarlig vätska/spillolja inom 

vattenskyddsområde  
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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 

 
Inom vattenskyddsområde 

☐ Nej 

 

☐ Ja, ange vattenskyddsområde1: 

 

Beskrivning av verksamhet 
Ansökan/Information gäller 

☐ Anmälan om installation av cistern innehållande brandfarlig vätska eller spillolja 

☐ Anmälan om hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom     

      vattenskyddsområde2 

 

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras3 

☐ Cistern i mark 

☐ Cistern ovan mark, mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter 

☐ Cistern för brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde 

☐ Annan hantering av brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde 

☐ Tillhörande markförlagda ledningar4 

☐ Tillhörande ingjutna ledningar4 

 

Vätska 

 
Mängd i liter 

 
Användningsområde5 

 
Typ av behållare6 

☐ S-cistern  

☐ S-cistern med korrosionsskydd 
 

 

☐ K-Cistern 

☐ Annat: 

 

Risker och skydd 
Vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter 

☐ Ja   ☐ Nej 

Om ja, vad 

 
Sker hantering på hårdgjord yta? 

☐ Ja   ☐ Nej 

Om ja, ange ytans material 

 

Ska cistern/behållare invallas7 

☐ Ja   ☐ Nej 

Om ja, ange när och volym i liter 

 

 

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, Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern 
 

☐ Bilaga 4, Ritning som visar uppställning av cistern, övrig förvaring eller eventuell invallning 

 

Fotnoter 
1 Ange vattenskyddsområdets benämning så det 

inte kan missförstås, t.ex. “vattenskyddsområdet för 

XXX vattenverk”. Vid osäkerhet kontakta 

samhällsbyggnad. 

 
2 Vattenskyddsområden finns runt kommunala och 

andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde 

ska information ges innan planerad hantering av 

mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja, inte 

bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på 

information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter  

NFS 2017:5. Inom Köperrödssjöarnas 

vattenskyddsområde finns genom Uddevallas lokala 

föreskrifter även krav på separat anmälan vid 

hantering av mer än 250 l petroleumprodukter per 

år. Blankett för detta finns att hämta på uddevalla.se 

 
3 Flera av rutorna kan behöva kryssas i 

 
4 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. Observera 

att rörledningar i byggnad aldrig får dras i eller under 

golv inom vattenskyddsområde. 
 

5 T. ex: Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring 

av spillolja från verkstad etc. 

 
6 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. 

 
7 Nederbördsskyddande invallning eller annat 

sekundärt skydd krävs enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar 

inom vattenskyddsområde (beroende om de är 

ovan eller under mark). Det rekommenderas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen även i andra fall. 

Det kan i det enskilda fallet krävas av 

samhällsbyggnadsnämnden, när förhållandena på 

platsen föranleder det. 
 

 

Information  
Anmälan/Information ska göras minst 4 veckor innan man påbörjar arbetet med installation. 

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. 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 

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 och Uddevallas lokala föreskrifter. 
 

 

 

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 

Blanketten uppdaterad 2019-07-09 
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