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Information om installation cistern  
Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 
 
Cisternägare Fastighetsägare (om annan än cisternägare) 
Namn: Namn: 

Adress: Adress: 

Postnr och postadress: Postnr och postadress: 

Person- eller organisationsnummer: Person- eller organisationsnummer: 

Telefon dagtid: Telefon dagtid: 

E-postadress: E-postadress: 

Fastighetsbeteckning: 

 
Uppgifter om cisternen 
Datum för installation: Volym, m3: 

Placering: 
 inne  ute  i mark 

Rostskydd: 
 ja, K-typ    ja, S-typ   nej 

Invallad: 
 ja    nej 

Påkörningsskydd: 
 ja    nej 

Innehåll: Användningsområde (uppvärmning, drivmedel…): 

Besiktning utförd: 
 ja, datum:…………..   nej 

Auktoriserad besiktningsman, Firma: 

 
Vattenskyddsområde – ytterligare information 
Vid hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare under minst fem 
dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod. 

Vattentäkt: 

Beskrivning av sekundärt skydd (anordning som säkerhetsställer att vätska kan uppfångas vid läckage): 

Beskrivning skyddsåtgärder för rör- och slangledningar: 

Finns informationsskylt om vattenskyddsområde vid påfyllnadsanslutning vid cistern?  
 ja    nej 
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Övriga upplysningar: 

 
Avgift 

 

Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Timavgiften är för närvarande 1 002 kr. 
 

 

 
Information 

Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 2 § NFS 2021:10 ska, senast fyra veckor innan 
installationen påbörjas eller hanteringen inleds, skriftligen informera tillsynsmyndigheten. 
 
Verksamhetsutövaren ska för tillsynsmyndigheten hålla kontrollrapporten avseende den senast utförda 
kontrollen av cisternen (samt sekundärt skydd i vattenskyddsområde) tillgänglig.  
 
Vattenskyddsområde: 
Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare under minst fem 
dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod, ska tillsynsmyndigheten skriftligen informeras senast 
fyra veckor innan den första hanteringen påbörjas. Om hanteringen som avses i första stycket pågår under 
en längre tid än trettio dagar behöver tillsynsmyndigheten inte informeras på nytt, om inte 
tillsynsmyndigheten beslutar annat. Kravet enligt första stycket gäller i vattenskyddsområdets 
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte 
har indelats i zoner gäller kravet enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

 
Behandling av personuppgifter 

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 
25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges 
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt 
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

 

 
Ifylld blankett skickas till: 
Dalslands miljö & energikontor, Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud 

Bilagor som bifogas anmälan/ansökan (nr 1 och 2 är obligatoriska) 
1 Situationsplan över fastigheten.  

Anläggningens placering på fastigheten, byggnader (produktionslokaler, förråd m.m.) och läge för 
avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar ska framgå. 
 

2 Skiss över cisternernas placering.  
Ange avstånd till väggar, tak, m.m. 
 

3 Beskrivning av typ och modell av cistern. 
 

Underskrift 
Ort: 
 
 

Ansvarigs underskrift: 
 
 

Datum: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 


