
 
 
Anmälan om installation av oljecistern  

Cisternanvändare  

Sökande/Företagsnamn: 
  

Personnummer/Organisationsnummer:  

Fastighetsbeteckning (där cisternen står/kommer att stå): 
 
 

Adress:  Postnummer: 
  

Ort: 

Fakturaadress:  Postnummer: 
  

Ort: 

Kontaktperson: 
  

E-postadress: 

Telefon dagtid: 
 

Fastighetsägare 

Namn/Företagsnamn: 
  

Person-/Organisationsnummer: 

Adress: 
  

Postnummer: 

Telefon dagtid: 
  

E-postadress: 

Uppgifter om vilken slags anläggning/hantering som planeras 

Cistern 1: 

                              Cistern i mark                  Cistern ovan mark 

 

Ledningar: 

                              Ledningar i mark (se upplysningar på nästa sida)          Ledningar ovan mark  

 

Innehåll: 
 
 

Förvaring typ av behållare: 

  S-Cistern                        K-Cistern 
  S-Cistern med korrosionsskydd                      
 
  Annan:______________ 

Cistern volym:  
 
 

Användningsområde: 
 
 

 

 

Cistern 2: 

                              Cistern i mark, < 1m3                    Cistern ovan mark, < 1m3 men högst 10m3 

 

Ledningar: 

                              Ledningar i mark (se upplysningar på nästa sida)          Ledningar ovan mark  

 

Information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) till Miljö- och 

byggenheten i Arvidsjaur kommun 
Miljö- och byggenheten  

Arvidsjaurs kommun 

 



Innehåll: 
 
 

Förvaring typ av behållare: 

  S-Cistern                        K-Cistern 
  S-Cistern med korrosionsskydd                      
 
  Annan:_______________ 

Cistern volym:  
 
 

Användningsområde: 
 
 

Skyddsåtgärder (se nedan under upplysningar) 

Hårdgöring av mark: 

Ytans material: 

  Ja 

 

  Nej 

 

 

Sekundärt skydd:   Invallning av cistern; volym:___________    typ:__________________                     

   Dubbelmantling av cistern; typ: _______________________________ 

   Dubbelmantling av rörledningar. 

   Nederbördsskydd (tak e dyl) 

 ____________________________________________________________ 
 

Övrigt 
 

 
 
  



 
Upplysningar 

 

Skyddsåtgärder 
Behovet bedöms från fall till fall beroende av avstånd till vattentäkter, ytvatten, vattendrag, dagvattenbrunnar e dyl. 
Minimikravet är att de tekniska krav och krav på förläggning mm som ställs i föreskrifterna (NFS 2017:5 och MSBFS 2018:3) är 
uppfyllda.  
 
Definitioner 
K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet, (t ex kolstål, plastbelagd stål, glasfiberarmerad härdplast). 
S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet, (t ex stål eller stållegering). 
 
Lagrum 
Information 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall lämnas in till miljönämnden i den kommun som berörs innan 
anordningen installeras. 
 
Installationskontroll 
Kopia på rapport över installationskontroll av cistern med tillhörande utrustning ska skickas in till miljönämnden när 
anordningen installerats. 
 

 

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar 
med eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta miljö- och byggenheten 0960-155 
00. 
 

Härmed intygar jag att de inlämnade uppgifterna är riktiga. 

Datum:…………………….. Namnteckning: ………………..………………………….. 

 

Namnförtydligande: ………………..…………………… 


