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Besök Postadress Telefon växel Internet 

Norra Malmvägen 143 191 86 Sollentuna 08-579 210 00 www.sollentuna.se 

 Avdelningen för miljö- och hälsoskydd 

Information om installation av cistern 
Enligt miljöbalken och NFS 2021:10 

Anmälan om hantering av petroleumprodukter, 
brandfarliga vätskor och spillolja 

Enligt NFS 2021:10 

☐ Gäller information om installation av cistern med volym på över 1m3 avsedd för brandfarliga

vätskor eller spillolja. 

☐ Gäller anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja på mer

än 150 liter inom vattenskyddat område.

Sökande 

Namn 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon 

E-post

Verksamhet som information/anmälan gäller 

Verksamhetens namn om annan än anmälare Verksamhetens organisationsnummer 

Verksamhetens telefonnummer Verksamhetens e-post 

Typ av verksamhet som informationen gäller 

Uppgifter om placering av cistern eller behållare 

Fastighetsbeteckning 

Besöksadress anläggning (om annan än anmälaren) 

Placering inom vattenskyddsområde ☐ Ja   ☐ Nej

Cisternens/behållarens placering 

☐ Inomhus     ☐ Utomhus     ☐ Ovan mark     ☐ Helt eller delvis i mark
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Rörledningars placering 

 

☐ I mark ☐ Ovan mark ☐ Inga rörledningar 

 

 

Avstånd, anges om placeringen är inom 100 meter från vattenförekomst 
 

 m till dricksvattenbrunn                      m till vattendrag/dike                        m till dagvattenbrunn 
 

Underlag cisternen eller brandfarlig vätska ska placeras på (t.ex. betong, asfalt, gräs, grus) 
 
 

 
 

Uppgifter om cisternen/behållare 
Innehåll 
 

☐ Dieselolja              ☐ Eldningsolja                 ☐ Spillolja                ☐ Bensin 

 
Annat: 
 

 

Typ av cistern/behållare 
 

☐ S-cistern (ej korrosionsbeständig) 

☐ K-cistern (korrosionsbeständig) 

 
Annat:  

 

 

Tillverkningsår  Material cisternen är gjord av 

 

  ☐ Stål       ☐Plast Annat: 

Volym m3 

Cisterns sekundära skydd  
 

 ☐ Dubbelmantling                  ☐ Invallning                        ☐ Tak/väderskydd      ☐ Inget skydd 

  
 Annat: 
 

Volym invallning/sekundärt skydd (m3) 
 

  

Rörledningarnas sekundära skydd 

 

 ☐ Dubbelmantling                    Annat:                                                                                 ☐ Inget skydd 

 

Cisternen förses med överfyllnadsskydd 
 

☐ ja                          ☐ nej 

Cisternen förses med påkörningsskydd (om ovan mark) 
 

 ☐ ja                         ☐ nej 
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Namn och datum 

Ort och datum  

Sökandes namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 
Skicka ifylld blankett och bilagor till mbn@sollentuna.se eller Sollentuna kommun, Avdelningen för 
miljö- och hälsoskydd, 191 86 Sollentuna.  

 
 
Information om installation av cistern  
Information om installation ska skickas till tillsynsmyndigheten (avdelningen för miljö- och hälsoskydd) senast 4 
veckor innan installation påbörjas, enligt 3 kap. 1 § NFS 2021:10. 
 

Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja   
Anmälan om hantering ska skickas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan hantering påbörjas, enligt 3 
kap. 2 § NFS 2021:10. 
 

Följande uppgifter ska bifogas: 
 

 Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/ 
dike samt dagvattenbrunnar. Med närliggande menas inom ca 100 m. 

 Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information. 

 Senaste besiktningsprotokoll (detta gäller endast vid information om installation av cistern). 
 

Bygglov för cistern  
Tänk på att det krävs bygglov för cistern enligt Plan- och Bygglagen. Bygglov söker du hos bygglovsenheten. 
 

Övrigt  
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga ärendet. 
 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom 
uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 
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