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Information/ansökan om förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja
samt hantering av kemikalier i vattenskyddsområde

Information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Information eller tillståndsplikt enligt Vattenskyddsföreskrifter/domar.

Informationen/ansökan gäller:
 Förvaring av mer än 1000 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i cistern
 Förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde
 Hantering av mer än 250 l petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga
eller miljöfarliga kemiska produkter i Källeryds eller Remmenedals vattenskyddsområde
 Upplag, förvaring eller hantering av för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor,
tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning
och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter, avfallsämnen o
dyl i Herrljunga/Altorps Vattenskyddsområde, Ölanda vattenskyddsområde eller i Annelunds
vattenskyddsområde
 Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska i Ölanda Vattenskyddsområde
 Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för grundvattnet skadliga ämnen såsom
impregneringsmedel, lösningsmedel och andra miljöfarliga kemiska produkter i Källeryds eller Remmenedals
vattenskyddsområde
Sökande/Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja
Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Uppgifter om anläggningen
Nr 1
Volym (liter)
Vätska
 Eldningsolja

Nr 2
Volym (liter)

 Diesel

Vätska
 Eldningsolja

 Spillolja

 Annat, ange vad:
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 Diesel

 Spillolja

 Annat, ange vad:
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Placering
 I mark
 Ovan mark, utomhus
 I bostadshus /pannrum
 Inom vattenskyddsområde
 primär skyddszon
sekundär skyddszon
Ange vilket vattenskyddsområde:
Typ av cistern/förvaring * se förklaring
S
K
 Lös behållare
Tillhörande ledningar
 I mark Ovan mark

 Ingjutna

Placering
 I mark
 Ovan mark, utomhus
 I bostadshus /pannrum
 Inom vattenskyddsområde
 primär skyddszon
sekundär skyddszon
Ange vilket vattenskyddsområde:
Typ av cistern/förvaring * se förklaring
S
K
 Lös behållare
Finns inte

Tillhörande ledningar
 I mark
Ovan mark

 Ingjutna

Finns inte

* Cisterner delas in i olika typer beroende på korrosionsbeständighet, dvs hur lätt de kan rosta: K-cistern (Cisterner med god
korrosionsbeständighet av t.ex. plastbelagt eller syrafast stål, termoplast eller glasfiberarmerad härdplast.) S-cistern (Cistern med mindre god
korrosionsbeständighet t.ex. stål eller stållegering)
Risker och skydd
Nr 1

Nr 2

Har cisternen/behållaren sekundärt skydd

Har cisternen/behållaren sekundärt skydd

 Ja

 Ja

 Nej

 Invallning

Volym (liter):

 Nej

 Invallning

Volym (liter):

 Dubbelmantling

 Dubbelmantling

 Annat, beskriv:

 Annat, beskriv:

Har rörledningar och slangledningar sekundärt skydd:

Har rörledningar och slangledningar sekundärt skydd:

 Dubbelmantling

 Dubbelmantling

 Annat sekundärt skydd. Beskriv:

 Annat sekundärt skydd. Beskriv:

Finns tak / regnskydd?

 Ja

 Nej

Finns tak / regnskydd?

 Ja

 Nej

Påkörningsskydd

 Ja

 Nej

Påkörningsskydd

 Ja

 Nej

Placering på hårdgjord yta?

 Ja

 Nej

Placering på hårdgjord yta?

 Ja

 Nej

Finns något av följande i närheten?

Finns något av följande i närheten?

 Vattendrag

 Vattendrag

 Dagvattenbrunn

 Dagvattenbrunn

 Dricksvattenbrunn

 Dricksvattenbrunn

Markeras på karta som bifogas med anmälan.

Markeras på karta som bifogas med anmälan.

Övrig information

Följande handlingar ska bifogas

 Installations (eller kontrollrapporter) för cistern, rörledningar och sekundärt skydd
 Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och eventuella vattendrag,
dagvattenbrunnar och vattentäkter (dricksvattenbrunnar) är markerade
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Avgift
För handläggningen kommer bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften för information om installation utanför vattenskyddsområde och för cisterner
större än 150 liter inom vattenskyddsområde är 525 kr för 2022. Övriga ärenden har timavgift på 1 050 kr per
timme. Faktura skickas separat.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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