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Anmälan av förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja* 
enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Adress för installation 

 
Fastighetsägare, namn Telefon (även riktnummer) / mobiltelefon 

 
Fastighetsägare, Adress Postadress 

 

Cisternägare (om annan än fastighetsägare) 
Namn Telefon (även riktnummer / Mobiltelefon 

 
Adress Postadress 

 

Informationen avser följande cistern/cisterner 

□ Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³ 

□ Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ (ej cisterner inomhus) 

□ Cistern eller annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (>250 liter) 

□ Det finns tillhörande ledningar i marken      □ Det finns tillhörande ingjutna ledningar 
 

Typ av vätska 

 
Mängd i liter Användningsområde 

 

Typ av cistern:          □ S-cistern □ S-cistern med korrosionsskydd □ K-cistern 
 

   Volym, m³: 

Annat: 
 
 

Skall cisternen placeras inom vattenskyddsområde? □ Nej    □ Ja 
 

Finns vattentäkt/dricksvattenbrunn inom 50 meter från 
cisternen? 

□ Nej    □ Ja 

 

Finns dike, vattendrag eller dagvattenbrunn inom 50 
meter från cisternen? 

□ Nej    □ Ja 

 

Placeras cisternen på tät och beständig yta? □ Nej    □ Ja, ytans material: 
 

Skall cisternen vallas in? □ Nej    □ Ja, invallningens volym: 
 

Är cisternen dubbelmantlad? □ Nej    □ Ja 
 

Kommer påkörningsskydd att anordnas? □ Nej    □ Ja 
 

Övriga upplysningar 

 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum Namnförtydligande 

 
Underskrift 

 
* För att kunna hantera din ansökan/anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via 

blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. 

Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, 
vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

http://www.tierp.se/GDPR
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Var god vänd! → 

 

 

Bifoga följande: 
 

 Intyg om certifiering eller kontrollrapporter för cisternen, om du ska installera en 

cistern. 
 

 Situationsplan över fastigheten. Markera placeringen av behållare/cistern samt 

ledningar. Markera också vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter, energibrunnar 

och liknande. 
 

Om möjligt, bifoga även: 
 

 Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivningen av cisternen/behållaren. 
 

 Ritning som visar uppställning av behållare/cistern och invallning. 

 

 

Ordförklaringar och anvisningar 
 

Vätskornas användningsområde, t ex uppvärmning, bränsle till fordon, spillolja från verkstad 

och liknande. 
 

Cistern ovan mark är förlagd ovan mark så att hela dess mantel kan inspekteras. 
 

Undvik så långt som möjligt ingjutna ledningar och markförlagda ledningar på grund av 

risken för korrosion och läckage som är svåra att upptäcka. 
 

S-cisterner är ofta tillverkade av stål eller stållegering och har mindre god korrosions- 

beständighet. De ska kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt 

korrosionsskydd kontrolleras var 12:e år. 
 

K-cisterner, av t ex stål, termoplast, syrafast stål, glasfiberarmerad härdplast har god 

korrosionsbeständighet. K-cisterner är typgodkända och ska kontrolleras vart 12:e år. 
 

Dubbelmantlade cisterner har dubbla väggar. 
 

Vattenskyddsområde finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Kartor över 

vattenskyddsområden finns hos Medborgarservice. 

 

Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer 

än 10 m³ krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en 

annan blankett. 

 

Informationen ska lämnas i god tid innan installationen påbörjas eller hanteringen 

inleds. 

 

Blanketten sänds till:  Tierps kommun 

Medborgarservice 

815 80 TIERP 

 


