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Anmälan om installation av cistern för förvaring av 
brandfarlig vätska 
  
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2017:5 

 
 Förvaring av mer än 1000 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i cistern 

 Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde 
 
Sökande                                                                     Fastighet 

 
Organisationsnummer  /  personnummer Fastighetsbeteckning 

Namn Fastighetsägare 

Adress Adress 

Postnummer och Ort Postnummer och Ort 

E-post adress E-post adress 

Telefon Mobiltelefon Telefon Mobiltelefon 

 
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: 

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: 
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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 t.ex. golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i t.ex. golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i t.ex. golv 

Tillhörande ledningar 

 I mark 

 Ingjutna i t.ex. golv 

 

Risker och skydd 
 

Nr 1

 
1 

Nr 2 Nr 3 Nr 4 
Sekundärt skydd 

 Ja       Nej 

Volym:                        liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat : 
 
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 med anmälan. 

Sekundärt skydd 

 Ja       Nej 

Volym:                        liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat : 
 
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 med anmälan. 

Sekundärt skydd 

 Ja       Nej 

Volym:                        liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat : 
 
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 med anmälan. 

Sekundärt skydd 

 Ja       Nej 

Volym:                        liter 

 Invallning 

 Dubbelmantling 

 Annat : 
 
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 med 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 är markerade. 
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Information  

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska i god tid före installationen 

informera bygg- och miljönämnden.  

Informationsplikten gäller för cisterner: 

 som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark 

 som rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde 

Om nämnden inte informeras om en installation av en cistern kan dess ägare bli skyldig att betala 

miljösanktionsavgift. 

Krav på besiktning av cisterner m.m. 

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, t.ex. efter en reparation. 

Cisterner ska också besiktigas med jämna intervall. Intervallerna varierar mellan 3 och 12 år beroende på 

cisternens konstruktion och placering. Samtliga steg, såsom tillverkning, installation, återkommande 

kontroll m.m. ska följa föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Om en cistern ska placeras inom ett vattenskyddsområde kan bygg- och miljönämnden ställa ytterligare 

krav på placeringen och skyddet för cisternen. I vissa fall kan det vara direkt olämpligt att installera en 

cistern och nämnden kan då förbjuda installationen. 

En cistern bör placeras så att den enkelt kan besiktigas. Om det finns risk för att cisternen kan bli påkörd, 

ska den utrustas med ett påkörningsskydd. 

Varför ska cisterner besiktigas? 

Många cisterner är gamla och kan ha börjat rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. 

Besiktningsfirman kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Ett 

läckage av olja kan leda till att marken och grundvattnet blir förorenat. Det räcker exempelvis med en 

liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart! Vidare kan saneringar efter oljeskador bli 

mycket dyra. 

Personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att hanteras enligt gällande 

personuppgiftslagar. 

Avgift 

Avgift för nämndens prövning tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. 
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