
Installation av cistern 
Naturvårdsverkets föreskrifter anger att  
den som avser att installera en cistern för 
brandfarlig vätska ska informera  
tillsynsmyndigheten i god tid,  
se NFS 2021:10 

Cisterninnehavare Adress 

Postnr Postadress 

Telefon dagtid även kvällstid E-post

Organisationsnummer Fastighetsbeteckning (där cisternen står) 

Cisternens tillverkningsnummer 

Faktureringsadress 
 Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit ovan 

 Annan adress, ange den här nedanför 

Namn/adressat Kostnadsställe, referens, etc 

Adress Postnummer och ort 

Organisationsnummer 

Cisternen är 
 Nytillverkad   Återanvänd Tillverkad år ________________________ 

Vilket material är cisternen gjord av? __________________________________ 

Vilken typ av cistern är det? 
K-cistern S-cistern  Skyddad S-cistern 

K-cistern=cistern med god korrosionsbeständighet.
S-cistern=cistern med mindre god korrosionsbeständighet.
Skyddad S-cistern=S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad
utvändigt.

När ska cisternen besiktas? 
Nästa gång _________ Intervall ________ år 

Var är cisternen placerad? 
 ovan mark   i mark  i byggnad 

 inom vattenskyddsområde  utanför vattenskyddsområde 

 Avstånd till närmaste vattendrag/vattentäkt/dagvattenbrunn (närmare än 50 m) 

Vilken volym har cisternen? _______________________________________________________________ 

Vad kommer att förvaras i cisternen_________________________________________________________ 



Ytbeläggning där cisternen är uppställd (gäller cistern ovan jord)___________________________________ 

Finns påkörningsskydd?  Ja  Nej 

Finns droppskydd/spillplåtar?  Ja  Nej 

Finns ett överfyllnadsskydd?  Ja  Nej 

Finns nederbördsskydd?  Ja  Nej 

Finns läckagelarm?  Ja  Nej 

Är cisternen invallad?  Ja  Nej 

Finns en tillverkningsskylt eller annan varaktigt märkning väl synlig?  Ja  Nej 

Vätskenivån bestäms med hjälp av: 

 nivåmätare  manuell pejling  pejlsticka   pejlband 

 annat tillförlitligt sätt  __________________________________________________________________ 

Övriga upplysningar: 

Bifogas, dokumentation 

 tillverkningskontroll  konstruktionskontroll  återkommande kontroll 

 situationsplan (obligatorisk) 

______________________________________________________________________________________ 
Underskrift     Datum 

________________________________ 
Namnförtydligande 

Avgift för anmälan 
Du får betala timavgift för din anmälan. Avgiften omfattar arbete med bland annat inspektioner, 
ritningsgranskning, skrivarbete. Taxan hittar du på http://www.sundsvall.se/taxormiljokontoret 

Kontakta oss om du vill veta mer! 
Miljökontoret 

Postadress: 851 85 SUNDSVALL 
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4 

Telefon: 060-19 10 00 växel, 19 11 90 expedition 
E-post: miljonamnden@sundsvall.se

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via www.sundsvall.se/
personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) telefon 08-657 61 
00. Se även www.imy.se/kontakta-oss.
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