
 

INFORMATION (ANMÄLAN) 1 (2) 
  
Om installation av cistern eller hantering av 
behållare enligt 1 och 2 §§, 3 kap. NFS 2021:10 
 

 

   Senast reviderad 2022-03-09 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg  0340-69 70 55  www.varberg.se 
 

 

Sökande 
Namn: Adress: 

Personnr/Org.nr: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: Faktureringsadress (om annan än postadress): 

Postnummer och ort (faktureringsadress): Fakturareferens: 

E-post: 

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefonnummer till fastighetsägare: 

 
Anmälan avser 

 Cistern i mark (nedgrävd)               Cistern ovan mark, utomhus 
 

 Hantering av lösa behållare (inom vattenskyddsområde) 
 

 S-cistern        Skyddad S-cistern          K-cistern        Annat:_______________________ 
 
S-cistern är en cistern som saknar fullgott korrosionsskydd, ofta vanliga plåtcisterner (stål). En 
skyddad s-cistern har ett certifierat korrosionsskydd invändigt och är rostskyddsmålad utvändigt. En 
K-cistern har god korrosionsbeständighet och kan vara gjord av plastbelagt stål, termoplast, glas-
fiberarmerad härdplast eller syrafast stål. Vilken klassning cisternen har framgår av 
besiktningsprotokollet. S-cisterner ska genomgå kontrollbesiktning vart 6:e år och de andra ska 
genomgå besiktning med 12 års intervall. 
 

 Tillhörande ledningar helt eller delvis under mark 
 Tillhörande ledningar helt eller delvis ingjutna i golv 
 Tillhörande ledningar helt friliggande 

Cisternen eller behållarens 
volym (m3): 
 

Innehåll (ex. diesel, eldningsolja): 
 
 

Ev. tillverknings nr/beteckning: 

   

   

   

   

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde    Nej      Ja 
Om ja, vilket vattenskyddsområde: 

 
Risker och skydd 
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?    Nej      Ja 
Om ja ska detta framgå av situationsplanen (se bilagor) 

Denna blankett ska användas vid installation av cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1000 
liter (1 m³). Inom skyddsområde för vattentäkt omfattas även hantering av mer än 150 liter 
brandfarlig vätska eller spillolja. 



 
 

2 (2) 

Beskriv vilka skyddsåtgärder som utförs för att förhindra att mark och vatten förorenas vid eventuellt 
spill eller läckage. Exempel på skyddsåtgärder är sekundärt skydd (invallning, dubbelmantlad 
cistern/ledning), nederbörds- påkörnings-, spill- och överfyllningsskydd:  

 

 

 

 

 

 

 
Cisterner inom vattenskyddsområde 
 

  Jag intygar att jag kommer se till att den skyltning som krävs enligt 4 kap, 4 § NFS 2021:10 sätts upp 
vid påfyllningsanslutningen för cisternen. 
 
Skylten ska ha texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” och även innehålla information om: 
fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. 
 

 
 
Avgift 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras 
årligen. 
 
Bilagor 

Till anmälan ska du bifoga: 
 

 Situationsplan. Av denna ska det framgå cisternens placering på fastigheten samt eventuella 
dagvattenbrunnar, vattendrag och vattentäkter. Markera även andra känsliga objekt som 
våtmarker m.m. Avståndet till brunnar, vattentäkter etc. ska framgå. 

 Senaste kontrollrapporten från besiktning av cistern/oljetank om sådan finns. 
 
Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
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