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(Plats för miljö- och energikontorets stämpel) 

 
Ifylld anmälan skickas till: 
 

Dalslands miljö &  
energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 

 
 
Anmälan av cistern 
 
 

Alla cisterner ska besiktigas regelbundet. Kopia av kontrollrapporten ska skickas till miljökontoret om cisternen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig. Om cisternerna tas ur bruk måste de tömmas och rengöras,  
annars kvarstår kravet på regelbunden kontroll. Vid läckage ska miljökontoret meddelas. 
 

 
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 anläggningen 

C
is

te
rn

 1
 

Typ och beskrivning: Volym, m3: 

Placering: 
 inne  ute  i jord 

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

Invallad: 
 ja    nej 

Påkörningsskydd: 
 ja    nej 

Innehåll: Användningsområde (uppvärmning, drivmedel…): Mängd/år, m3: 

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

Auktoriserad besiktningsman, Firma: Bilaga bifogas: 
 ja    nej 

C
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 2
 

Typ och beskrivning: Volym, m3: 

Placering: 
 inne  ute  i jord 

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

Invallad: 
 ja    nej 

Påkörningsskydd: 
 ja    nej 

Innehåll: Användningsområde (uppvärmning, drivmedel…): Mängd/år, m3: 

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

Auktoriserad besiktningsman, Firma: Bilaga bifogas: 
 ja    nej 
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Avgift 
 

Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
Avgift för anmälan är för närvarande: 
Anmälan av cistern eller rörledningar i eller ovan mark, 2 004 kr 
Anmälan av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, 3 006 kr 
 
 

 
 
 

 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

  
 
 

Underskrift 
Ort: 
 
 
 

Ansvarigs underskrift: 
 
 

Datum: 
 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 


