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Information om cisterninstallation
Informationsplikt för lagring av  brandfarliga 
vätskor och spilloljor enligt NFS 2021:10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

OBSERVERA ATT: 

− Anläggningen ska besiktigas innan den tas i bruk.

− Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat företag, se www.swedac.se

− Besiktningsprotokoll ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Ansvarig för anläggningen 
Namn Person/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnr) E-postadress

Fakturaadress om annan än ovan, Eventuell fakturareferens 

Information

Nyinstallation av cistern 

Flytt av befintlig cistern, om mer än 1 år har gått sedan information lämnades om cisterninstallation

Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare inom vattenskyddsområde 

(minst 5 dagar under en trettiodagarsperiod)

Uppgifter om cisternen 

Fastighetsbeteckning där cisternen ska placeras

Anläggningens adress (gata,väg) 

Cistern som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja (till exempel diesel, eldningsolja, spillolja) 

Lagring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja (gäller endast inom vattenskyddsområde)

Cisternen är placerad 

 i byggnad ovan mark

inom vattenskyddsområde 

under mark

utom vattenskyddsområde 

Ange när cisternen är installerad (vilket år) Ange fabrikat och typ av cistern 

Ange maximal volym som ryms i cisternen (m³) Ange tillverkningsmaterial 

Ange ämne som ska förvaras i cisternen Ange mängd som kommer att förvaras i cisternen 

Ange användning av ämnet 
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Skyddsavstånd 
Ange avstånd till närmaste dike och/eller ytvatten och om det är dike, vattendrag, sjö 

Ägare Fastighetsbeteckning 

Skydd mot vattenförorening 

Sker hantering av ämnet på ogenomsläpplig yta? 

Nej 

Om ja. Ange ytans material  

Ja  

Kan ämnet samlas upp? 

Nej Ja 

Är cisternen invallad? 

Nej 

Om ja. Ange invallningens volym i liter 

Ja 

Om nej på något ovan, beskriv hur hanteringen kan ske utan risk för att förorena mark eller vatten

Övriga upplysningar 

Underskrift 

Hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera uppgifterna.

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att 

höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud. 

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter 

Avgift 
För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden 
ut en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt 
gällande taxa.

Blanketten skickas till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

291 80 Kristianstads kommun 

eller via e-post till: 

kommun@kristianstad.se 

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 
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Finns det vattentäkt(er) inom 50 m från cisternen? Ange i så fall ägare och fastighetsbeteckning nedan: 

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
mailto:kommun@kristianstad.se
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