
Blanketten skickas till: 

Information / Ansökan 

hantering av brandfarlig 
vätska eller spillolja 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 

Plats för ankomststämpel 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggenheten 
512 80 Svenljunga 

Ärendet avser (förklaringar till blanketten enligt hänvisning på sista sidan)

 Information om installation av cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 
kubikmeter vätska (1) 

 Information om installation av cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 
250 liter vätska inom vattenskyddsområde (2) 

 Ansökan om tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (3) 
Ange vilket vattenskyddsområde (4) .................................................................................................................................  

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning (där cisternen står) Fastighetsadress 

Cisternägarens/-nyttjarens namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon dagtid 

Faktureringsadress (om annan postadress än ovan, vi kan inte fakturera någon annan än sökanden) 

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 

Tillhörande ledningar är (6)  markförlagda  ingjutna 

Vätska 
Typ av vätska Mängd (liter) 

Användningsområde (7) 

Förvaring / Typ av behållare (8) 
 K-cistern  S-cistern  S-cistern som försetts med korrosionsskydd 

 Annat (9) 
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Risker och skydd 
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?  Ja  Nej 

Sker hantering på hårdgjord yta?  Ja  Nej 

Om ja, ange ytans material 

 Invallning av cisternen/behållaren (10), ange volym i liter 

Övriga upplysningar 

Bilagor som ska skickas med 

: Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras) 
: Situationsplan över fastigheten där placering av behållare/cistern framgår och i förekommande fall ledningar samt eventuella 

vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter 
: Produktblad eller liknande med bild och beskrivning av cisternen 
: Ritning som visar uppställning av cistern/behållare samt i förekommande fall invallning 

Upplysningar 

: Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
1. Information ska ges skriftligen till tillsynsmyndigheten

senast fyra veckor innan planerad installation av
cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja om det
gäller cistern ovan och i mark som rymmer mer än
1m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som
är anslutna till sådana cisterner. Kopia på utförda
kontroller, även periodiska kontroller, som utförts
enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till
tillsynsmyndigheten. Kraven på information finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.
Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller
om det ovan mark gäller större volymer än 10 m3

krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig
vätska. Sådan ansökan görs på särskild blankett till
räddningstjänsten, SÄRF.

2. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna NFS
2017:5 för hantering av mer än 250 liter brandfarliga
vätskor eller spillolja. Skriftlig information ska
inkomma till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor
innan planerad installation av mer än 250 liter
brandfarlig vätska. Kopia på utförda kontroller, även
periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter
meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap ska ges in till tillsynsmyndigheten.
Cisterner som installeras inom vattenskyddsområde
ska vid påfyllningsröret förses med en skylt med
texten ”Vattenskyddsområde”. Skylten ska vara väl
synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även
innehålla information om fastighetsbeteckning,
adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

3. Vattenskyddsområden finns runt kommunala och
andra större vattentäkter. 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 
byggenheten 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
byggenheten.

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 var 12:e år.

9. Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek).
10. Invallning krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

NFS 2017:5 för behållare/cisterner inom
vattenskyddsområde. Rörledningar och slangledningar
ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt
skydd. Invallningen ska rymma cisternens innehåll.
Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och
det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.
Undantag från kravet gäller dock för cisterner med
tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i
bostadshus och som är under regelbunden uppsikt,
om inte tillsynsmyndigheten anger annat.
Sekundärt skydd för cisterner krävs av kommunen
även i andra fall.

Information om behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna 
blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende.
Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.  
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring 
allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.  
I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet 
inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: samhallsbyggnad@svenljunga.se alternativt på 
telefonnummer: 0325-180 00. 
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-
48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och 
skyddar dina personuppgifter 
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