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ANMÄLAN OM FÖRVARING AV DIESEL, ELDNINGSOLJA ELLER 

SPILLOLJA I CISTERN   

Brukare av cistern Fastighetsägare (om annan än brukaren) 
Namn Namn 

Personnr/organisationsnummer  Personnr/organisationsnummer  

Adress Adress 

Postnr och ort Postnr och ort 

Telefon bostad Arbetet Telefon bostad Arbetet 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress till fastigheten 

 

Uppgifter om anläggningen 
Ansökan avser förvaring av (namn på vätska):   Mängd i liter anläggningen är dimensionerad för: 

Syfte med anläggningen  

 

Lagring av drivmedel utan tankplats 

 

Lagring av drivmedel inklusive tankplats 

 

Lagring av bränsle för uppvärmning 

 

Lagring av bränsle för reservkraft 

 

Annat, nämligen:  

Typ av cistern:  

 

K-cistern 

 

S-cistern 

 

Skyddad S-cistern (S-cistern med certifierat korrosionsskydd invändigt och 
rostskyddsmålad utvändigt.) 

Förvaringen avses ske   

 

i cistern som är placerad mer än 20 cm från vägg och 10 cm från underlag och hela manteln är 
kontrollerbar utifrån. 

 

i cistern som är förlagd i mark eller placerad mindre än 20 cm från vägg eller 10 cm från underlag eller 
att hela manteln inte är kontrollerbar utifrån. 

 

utomhus              

 

inomhus    

 

inom skyddsområde för vattentäkt 
Typ av skyddsanordningar:  

 

Påkörningsskydd 

 

Sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från läckande eller havererad 
behållare)  

Typ av sekundärt skydd (ex invallning):

   

Annat, nämligen: .. .. .. 
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Uppgifter om ledningar 

Material och dimension  

    
Dubbelmantlad 

Ledningar dras:  

 
I mark 

 
Ovan mark 

Returledning 

 
Finns 

 
Finns ej  

 

Kompletterande upplysningar:       

          

Bilagor 
Följande ska bifogas: 

 

Intyg över konstruktions- och tillverkningskontroll (endast för anordningar i mark samt vid installation av 
sekundärt skydd inom vattenskyddsområde) 

 

Intyg över installationskontroll (endast vid installation av rörledningar och/eller cistern i mark) 

 

Områdesbeskrivning: Rita upp anläggningens (cistern + tillhörande rörledningar o d) placering i förhållande 
till grannfastigheter, vattentäkter och vattendrag   

____________________________ 
Ort och datum ______________________________________  

Namnunderskrift    

_______________________________________  
Namnförtydligande    

För handläggning av ärendet uttas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Information om vissa krav enligt föreskrift och miljöbalken.  

 

Cisternen ska vara stabilt uppställd och vara försedd med påkörningsskydd om påkörning kan vara 
möjlig. Påkörningsskydd kan utföras enkelt exempelvis med betongrör, stora stenar eller liknande. 

 

Sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantlad cistern) ska övervägas om riskerna vid utsläpp är stora 
t.ex. närhet till bäck, dränering, vattentäkt eller vid stor lagrad mängd. Cisternen ska dock i första hand 
vara lokaliserad på ett sådant sätt att risken minskar att mark och vatten förorenas. 

 

I anslutning till tankplats bör det finnas material för att omhänderta spill. Exempel på utrustning kan 
vara spade, uppsamlingskärl och absorberande material.  

 

Rörledningar i mark, golv eller liknande bör undvikas. Går de ej att undvika ska de ha ett sekundärt 
skydd exempelvis dubbelmantling. 

 

Cisterner bör vara uppställda så att hela manteln är kontrollerbar utifrån. 

 

Cisterner och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Anmälan ska inlämnas till 
miljönämnden på särskild blankett. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Om möjligt 
ska den tas bort. Då borttagande inte är möjligt ska underjordisk cistern fyllas helt med grus. 
Nivåmätare med kvicksilver omhändertas som farligt avfall.    

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att 
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare 
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till miljöförvaltningen. 
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