
Anmälan om cistern 

Informationsplikt enligt 3 kap 1 § NFS 2017:5 

Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning (där cisternen ska placeras) Fastighetsadress 

Namn på sökanden 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Mobilnummer Kontaktperson  

E-post Person- eller organisationsnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 

Namn 

Person- eller organisationsnummer 

Faktureringssadress Telefon 

Postnummer och postort Referens

Cisternuppgifter 

Cisternens volym 

Cisternens innehåll: Innehållets flampunkt: 

Typ av cistern 

 K-cistern (cistern med god korrosionsbeständighet, 12 års kontrollintervall)

 S-cistern (cistern med mindre god korrosionsbeständighet, 6 års kontrollintervall)

 Korrosionsskyddad S-cistern (cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och
som är rostskyddsmålad utvändigt, 12 års kontrollintervall)



Telefon

Placering 

 I mark

 Ovan mark

 Inomhus (med inomhus menas ett utrymme som ger skydd mot regn, sol och vind, det behöver
inte vara uppvärmt) 

Typgodkännandenummer/ cisternnummer: 

Installationsdatum: Datum för senaste besiktning av cisternen: 

Kom ihåg att en kopia på samtliga kontroller av cisternen ska skickas in till 
Samhällsbyggnadskontoret så länge cisternen är i bruk. När cisternen ska tas ur bruk behöver 

ni informera om detta.



Lokalisering 

Skyddsanordningar 

Beskriv vilka skyddsanordningar som kommer att finnas t ex spillzon, oljeavskiljare, miljöfilter, 
invallning, skyddstråg, dubbelmantlad mm. 

Beskriv hur eventuellt spill och läckage kommer att samlas upp och omhändertas 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Anmälan skickas till:Ydre kommun, Samhällsbyggnads avdelningen, Torget 4, 573 74 
Ydre eller bygg@ydre.se

Miljö- och byggnämnden i Ydre kommun är personuppgiftsansvarig enligt GDPR. I och med att du fyller i 
blanketten kommer dina personuppgifter att behandlas och användas för bokföringsadministrativa ändamål såsom 
fakturering, krav och adressökning. De kan även komma att användas vid Miljö-och byggnämndens 
myndighetsutövning och för utskick av frågeformulär till dig. Den som registreras äger rätt att begära rättelse om 

uppgifterna är felaktiga och att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få information om registrerade uppgifter. 

Övrig anmälningsplikt 

• Hantering av brandfarlig vara kan behöva anmälas till Räddningstjänsten

• Installation av cistern kan behöva en bygganmälan

• Bygglov krävs alltid för cisterner med fast anslutning. Kontakta bygglovshandläggare för mer
information.

  

  

  

  

Avstånd till vattendrag: Avstånd till dagvattenbrunn 

Avstånd till vattentäkt (kommunal eller enskild) 

Finns naturreservat i närheten, vilket: 

Vattenskyddsområde 

Ja   Nej 




