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Anmälan om 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

Cisternägare
Namn
Adress
Postadress
Kontaktperson

Telefon

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)
Adress
Postadress

Cisternens placering
Adress
Fastighetsbeteckning
Placering:

 ovan mark

 under mark

 inomhus

Situationsplan/skiss över cisternens placering ska bifogas
Cisterntyp
3



Cistern i mark som rymmer mer än 1 m



Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m men högst 10 m (ej cisterner
inomhus)



Cistern eller övrig hantering av brandfarlig vätska (mer än 250 liter) inom
vattenskyddsområde (inom- och utomhus)

3

3

Cisternen
Typ av korrosionsskydd

 K-cistern

 S-cistern

Typ av behållare
Tillverkare
3

Tillverkningsår

Volym (m )

Tillverkningsmaterial

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax
08-96 64 30

Internet
www.sollentuna.se
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Typ av vätska/vätskor
Användningsområde

Risk för vattenförorening
Ligger cisternen inom vattenskyddsområde?

 ja

 nej

Avstånd till närmaste dagvattenbrunn
Avstånd till närmaste vattentäkt
Fastighetsbeteckning för närmaste vattentäkt
Avstånd till närmaste ytvatten
Närmaste ytvatten är av typ: (dike, sjö, vattendrag etc.)

Skydd mot vattenförorening
 ja

 nej

 ja

 nej

Hantering sker på hårdgjord yta
Om ja, ange ytans material:
Är cisternen invallad?

Om ja, ange invallningens volym i liter:
Är cisternen dubbelmantlad?

 ja

 nej

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Följande handlingar ska bifogas
· Kopia på utförda kontroller enligt 3 kap. NFS 2017.
· Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och
eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter och dricksvattenbrunnar är
markerade.

Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Undertecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens
ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.

Avgift
Enligt kommunens taxa inom miljöbalkens område utgår en avgift för anmälan. Faktura
skickas då anmälan är färdigbehandlad.

Skickas till: Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Turebergs torg 1,
191 86 Sollentuna Eller via e-post: mbn@sollentuna.se

