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Information om förvaring av diesel,  
eldningsolja, eller spillolja i cistern  

 

enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 

 

Lämna din anmälan till miljöförvaltningen i god tid innan cisternen installeras.  

Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan. 
 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Adress för installationen 

Fastighetsägare, namn Telefon 

Fastighetsägare, adress Postadress 

Fastighetsägare, E-post 

 

 

Cisternägare/fakturamottagare (om annan än fastighetsägaren) 
Namn Telefon 

Adress Postadress 

Faktureringsadress Eventuell referenskod 

 

Informationen avser följande cistern/cisterner: 

 Installation av cistern med en volym på över 1m3, avsedd för brandfarliga vätskor eller spillolja. 

  Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja på mer än 250  

liter inom vattenskyddsområde. 

Innehåll: Material: Material: 

Korrosionsskydd:  K-cistern   Skyddad S-cistern   S-cistern Volym, m3: 

 

Skydd mot mark– och vattenförorening 

Ska 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: 

Kommer påkörningskydd att anordnas?  Nej   Ja 
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   Situationsplan med cisternens placering bifogas. 
 

 

Övriga upplysningar/bilagor:   

 

 

Datum:  Underskrift:   

 

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om förvaring av diesel, 

eldningsolja eller spillolja i cistern. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 

dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. 

 

Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 

som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 

uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 

karlstad.se/personuppgifter  
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