
   

 

ANMÄLAN OM HANTERING AV BRANDFARLIG VÄTSKA 

ELLER SPILLOLJA  

 

 

 

Sökande 

Namn Personnummer/Org. 

             

Postadress Telefon  

             

Postnr 

      

Ort 

      

E-post 

      

 
Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetsägare Personnummer/Org. 

             

Postadress Telefon  

             

Postnr 

      

Ort 

      

E-post 

      

 
Inom vattenskyddsområde 

 Ja 
 Nej 

 
Ansökan gäller 

 Anmälan om installation av cistern innehållande brandfarlig vätska eller spillolja 
 Anmälan om hantering (användning/lagring) av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i 

mängder utöver vanligt hushållsbehov 
 
Uppgifter om anläggning eller hantering (flera av rutorna kan kryssas i) 

 Cistern i mark 
 Cistern ovan mark 
 Cistern för brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde 
 Annan hantering av brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde 
 Tillhörande markförlagda ledningar1 

 Tillhörande ingjutna ledningar1 

1Bör undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt). Observera att rörledningar i byggnad aldrig får 
dras i eller under golv inom vattenskyddsområde.  

Typ av behållare 
 S-cistern 
 S-cistern med korrosionsskydd  
 K-cistern 
 ADR-cistern 
 Annat_________________________________ 

 

Vätska 
 

Användningsområde (t.ex. uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja) 
 
 

Fastighetsbeteckning 
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ELLER SPILLOLJA  

Uppgifter om cistern (om det finns på fastigheten) 
Volym Tillverkningsår 

 
 

Cisternens tillverkningsnummer 

 

Cisternens installationsdatum 
 
 

Besiktning utförd, datum Besiktningsföretag 
 
 

Nästa besiktning, år Tillstånd brandfarlig vara, diarienr 
 
 

 
Risker och skydd 
Vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m 

 Ja              Nej 

Om ja, vad 
 
 

Sker hantering på hårdgjord yta? 

 Ja              Nej  

Om ja, ange ytans material 
 
 

Sekundärt skydd 

 Invallning 

 Miljöcontainer 

 Miljölåda 

 Dubbelmantlad cistern 

 Dubbelmantlade rörledningar 

 Annat_________________________________ 
 

Fabrikat 

 

 

 

Skyddsåtgärder cistern 

 Varningsskylt att cisternen är placerad inom vattenskyddsområde finns uppsatt 

 Slangbrottsventil (på anordningar med eldriven pump) 

 Upphängningsanordning i själva handtaget 

 Påkörningsskydd 

 Placerad inomhus i rum utan avloppsbrunn 

 Backventil (på cistern med handpump) 

 Låsning i själva handtaget, för att hindra att olja kan rinna ut om man inte håller i handtaget 

 Regnskydd 

 Annat_________________________________ 



   

 

ANMÄLAN OM HANTERING AV BRANDFARLIG VÄTSKA 

ELLER SPILLOLJA  

Bilagor 

 Situationsplan som visar placering av behållare eller cistern och eventuella ledningar, samt eventuella 
vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter. 

 Intyg om certifiering, kontrollrapporter från tillverkningskontroll, installationskontroll, 
revisionskontroll eller återkommande kontroll för cistern 

 Ritning som visar uppställning av cistern, övrig förvaring eller invallning. 
 
Underskrift  

Datum 
 

Namnteckning fastighetsägare 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

 
Blanketten sänds till: 

E-post: miljobygg@osby.se 
Adress: Osby kommun, Miljö- och byggenheten, 283 80 Osby 
 
 
 

 


