
Anmälan 1(3) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

På den här blanketten kan du anmäla om förvaring av brandfarlig vätska 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor, NFS 2021:10

Anmälan ska skickas in senast 4 veckor innan installationen påbörjas. 
Fyll i och underteckna anmälan, skicka in den till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Sökande 
Namn eller verksamhetsutövare Person- eller organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Mobilnummer Telefonnummer arbetet 

E-postadress

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Mobilnummer Telefonnummer 

E-postadress

Uppgifter om anläggningen 
Syfte med anläggningen 

 Lagring av drivmedel utan tankplats  Lagring av bränsle för uppvärmning 

 Lagring av drivmedel inklusive tankplats  Lagring av bränsle för reservkraft 

 Annat, nämligen:  
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□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
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Anmälan 2(3) 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Volym 

liter 

Volym 

liter 

Volym 

liter 

Volym 

liter 

Vätska 

 Eldningsolja, klass 3 

 Diesel, klass 3 

 Spillolja 

Vätska 

 Eldningsolja, klass 3 

 Diesel, klass 3 

 Spillolja 

Vätska 

 Eldningsolja, klass 3 

 Diesel, klass 3 

 Spillolja 

Vätska 

 Eldningsolja, klass 3 

 Diesel, klass 3 

 Spillolja 

Placering 

 I mark 

 Ovan mark, utomhus 

 Inom vattenskydds-
 område, ange vilket: 

Placering 

 I mark 

 Ovan mark, utomhus 

 Inom vattenskydds-
 område, ange vilket: 

Placering 

 I mark 

 Ovan mark, utomhus 

 Inom vattenskydds-
 område, ange vilket: 

Placering 

 I mark 

 Ovan mark, utomhus 

 Inom vattenskydds-
 område, ange vilket: 

Typ av cistern * se förklaring 

 S 

 Skyddad S 

 K 

Typ av cistern * se förklaring 

 S 

 Skyddad S 

 K 

Typ av cistern * se förklaring 

 S 

 Skyddad S 

 K 

Typ av cistern * se förklaring 

 S 

 Skyddad S 

 K 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i tex golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i tex golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i tex golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i tex golv 

*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)
• Skyddad S-cistern (En S-cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och

rostskyddsmålad utvändigt)

Risker och skydd 
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Sekundärt skydd 

 Ja  Nej 

Volym: liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat:  

Sekundärt skydd 

 Ja  Nej 

Volym: liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat:  

Sekundärt skydd 

 Ja  Nej 

Volym: liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat:  

Sekundärt skydd 

 Ja  Nej 

Volym: liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat:  
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Anmälan 3(3) 

Finns tak/regnskydd? 

 Ja  Nej 

Påkörningsskydd? 

 Ja  Nej 

Placering på hårdgjord 
yta? 

 Ja  Nej 

Finns något av följande i 
närheten? 

 Vattendrag 

 Dagvattenbrunn 

 Dricksvattenbrunn 
Markeras på karta som 
bifogas anmälan. 

Finns tak/regnskydd? 

 Ja  Nej 

Påkörningsskydd? 

 Ja  Nej 

Placering på hårdgjord 
yta? 

 Ja  Nej 

Finns något av följande i 
närheten? 

 Vattendrag 

 Dagvattenbrunn 

 Dricksvattenbrunn 

Markeras på karta som 
bifogas anmälan. 

Finns tak/regnskydd? 

 Ja  Nej 

Påkörningsskydd? 

 Ja  Nej 

Placering på hårdgjord 
yta? 

 Ja  Nej 

Finns något av följande i 
närheten? 

 Vattendrag 

 Dagvattenbrunn 

 Dricksvattenbrunn 

Markeras på karta som 
bifogas anmälan. 

Finns tak/regnskydd? 

 Ja  Nej 

Påkörningsskydd? 

 Ja  Nej 

Placering på hårdgjord 
yta? 

 Ja  Nej 

Finns något av följande i 
närheten? 

 Vattendrag 

 Dagvattenbrunn 

 Dricksvattenbrunn 

Markeras på karta som 
bifogas anmälan. 

Följande handlingar ska bifogas 
• Intyg om certifiering (eller kontrollrapporter) för cistern
• Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och eventuella

vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter(Dricksvattenbrunnar) är markerade

Underskrift Blanketten måste skrivas under 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

Bygglov
Det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Bygglov krävs om cisternen 
eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga, är till för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare 
för bensin, olja med mera. En liten anläggning för en – och tvåbostadshus kan dock vara undantagna från 
lovplikten, ta kontakt med bygglovenheten för att höra av vad som gäller för just din anläggning. Oavsett om 
cisternen eller den fasta anläggningen kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen 
som gäller för åtgärden uppfyllas. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 1 §.

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). Håbo kommun samlar in dina 
personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om förvaring av brandfarlig vätska. 
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att 
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av 
dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo 
kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/
personuppgifter. 
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Överstruket
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