
      

 
 

Namn  

 

Adress 

 

Postnummer                                                       Postadress 

 

Telefon                                                              E-post 

 

 

Informationen avser    

     Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern utanför vattenskyddsområde. 

        Information om förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 

 

Fastighet där förvaringen skall ske: ………………………………………………………….. 

 

Uppgifter om vilken förvaring som planeras: 

 

      Cistern utomhus i mark ___________m3         Cistern utomhus ovan mark__________m3 

       Cistern i byggnad______________ m3                           Ingjutna ledningar             Markförlagda ledningar  

    

Typ av vätska som ska förvaras:  

         Diesel           Eldningsolja            Spillolja            Övrigt 

 

Typ av cistern/behållare:  

       S-cistern      Skyddad S-cistern (cistern med korrosionsskydd, plastmålning eller annat godkänt system)  

       K-cistern 

Annan typ av förvaring: ______________________________________________________________________ 

Fabrikat________________________________________________________________________ 

 

Risker och Försiktighetsåtgärder vid förvaringen: 

Finns ytvatten eller dagvattenbrunn, vattenbrunn inom 50 m från förvaringen.   Ja    Nej 

Finns påkörningsskydd.    Ja                                     Nej    

Ska cistern/behållare invallas.    Ja, invallningens storlek:______________   Nej 

Sker hanteringen på hårdgjord yta.   Ja, ytans material och storlek:__________   Nej 

 

Följande ska bifogas: 

 Certifikat, tillverkningsintyg eller annan aktuell dokumentation av cisternen. 

 Situationsplan där cisternens placering framgår samt vattendrag, vattentäkter, diken och 

dagvattenbrunnar markerade. 

    

 

Datum och namnteckning    Namnförtydligande   

 
Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt gällande taxa fastställd av fullmäktige. 
 

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings 

kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer 

aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar 

dina personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd 

Cistern – 
Information om 
installation 

https://lidkoping.se/dataskydd
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