
  
  

Anmälan av cistern för förvaring 
av brandfarlig vara 

(NFS 2021:10) 

Uppgifter om cisterninnehavare 
Namn Fastighetsbeteckning 

Person/organisationsnummer 

Adress 

Fastighetsägare (om annan än cisternägare) 

Fastighetsägarens adress 

Postadress Fastighetsägarens postadress 

Tfn dagtid 

E-post 

Mobil Tfn dagtid 

E-post 

Mobil 

Uppgifter om cistern och rörledningar 

Cistern i mark Cistern ovan mark, utomhus Cistern inomhus 

K-cistern S-cistern Skyddad S-cistern 

Rörledningar helt eller delvis 
under mark 

Rörledningar helt eller delvis 

ingjutna i golv 
Rörledningar helt 
friliggande 

Cisternens volym (m
3
) Vätska (diesel, eldningsolja, 

spillolja etc.) 
Ev. tillverkningsnummer/beteckning 

Risker och skydd 
Datum då cisternen kommer att installeras: 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ligger cisternen inom vattenskyddsområde 

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen 

Sker hantering på hårdgjord yta? Nej Ja ange ytan material: _________________ 

Vilka skyddsåtgärder finns för att förhindra att mark och vatten förorenas vid eventuellt spill eller läckage? 
(Exempel på skyddsåtgärder är invallning, dubbelmantlad cistern/ledning, nederbördsskydd, påkörningsskydd, 
spillskydd eller överfyllningsskydd) 

Besöksadress 
Odengatan 55. 

Postadress 
57680 Sävsjö 

Telefon 
+46 382 152 00 

Telefax 
+46 382 152 10 

E-post 
Miljobygg@savsjo.se 



  
 

Bifoga 

- en situationsplan över fastigheten. Av denna ska det framgå cisternens placering på 
fastigheten samt eventuella vattentäkter, vattendrag, bäckar, våtmarker och 

dagvattenbrunnar. Avståndet till brunnar, vattentäkter etc. ska framgå. 

- Kopia av rapport från installationskontroll/revisionskontroll 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem i enlighet med vår dokumenthanteringsplan, med myndighetsutövning som laglig grund 
för behandlingen. Myndighetsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även 
komma att hämtas ur andra register. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få rättelse om något är 
felaktigt. Dina personuppgifter överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett automatiserat beslutsfattande. Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter. 
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