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Anmälan av cistern för förvaring 
av brandfarlig vara 

Cisterninnehavare 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress 

Telefon E-postadress Kommunicera via e-post? 
Ja Nej 

Uppgifter om cistern eller lösa behållare 
Fastighetsbeteckning som cisternen ska placeras på 

Cisternens placering 
I mark Ovan mark Inomhus 

Ange underlag om cisternen placeras ovan mark (exempelvis grus eller asfalt) 

Ledningarnas placering 
I mark Ovan mark Inomhus 

Inom vattenskyddsområde 
Ja, cistern 
Ja, lösa behållare totalt mer än 150 liter inom vattenskyddsområde 

Sekundärt skydd 

Volym (liter) Tillverkningsnummer Installationsdatum 

Cisternens korrosionsbeständighet 
S-cistern K-cistern S-cistern med certifierat korrosionsskydd

Typ av vätska som ska förvaras 
Dieselbrännolja Eldningsolja Spillolja 

Bilagor 
• En situationsplan som visar cisternens placering samt avstånd till eventuella närliggande vattentäkter,

dagvatten eller vattendrag.
• Ev. kopia av rapport från installationskontroll/revisionskontroll.

Information 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor. 

För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda, telefon: 0383-971 80, 
miljo.bygg@vetlanda.se 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ditt 
ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur 
fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är 
felaktigt. Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr 
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