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Anmälan
Installation av cistern

Information om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja enligt NFS 2017:5, 3 kap 1 § 

Anmälare 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

Cisternens placering 
Fastighetsbeteckning Adress (om annan än anmälarens adress) 

Förvaring och uppgifter om cisternen 

Cistern i mark utomhus Volym:  m3

Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja i cistern inom vattenskyddsområde Volym: 

Rörledning eller slangledningar som är anslutna till ovanstående cistern 
Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde 

Nej Ja Om ja, vilket område: 
Avstånd till närmaste 

Vattendrag:  m Vattentäkt:  m Dagvattenbrunn:  m Golvbrunn:  m
Typ av behållare/cistern 

Med (K) korrosionsskydd Utan (S) korrosionsskydd
Cisternens material 

Plåt Plast Annat ange vad: 
Finns sekundärt skydd (t ex invallning, dubbelmantling), 

Ja Om ja, ange typ, material och volym:

Nej 
Typ av vätska (t.e.x. eldningsolja) 

Användningsområde

Uppvärmning Fordonsbränsle Annat: 
Underlag/material under cistern

Underlag/material i spillzonen

Tillverkningsår Installationsdatum Senaste kontroll 

Underskrift 
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

LK 2140 utg 6 (december 2021)

E-postadress 

Faktureringsadress om annan än ovanstående

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Postnummer och ort

Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus

Liter

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Till informationen/anmälan bifogas 
• En situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens och rörledningarnas placering), förvaringskärl 

och avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter

• Kopia på utförda kontroller, till exempel tillverkningskontroll eller annan typ av kontroll enligt MSBFS 2018:3

Övrig information 
Naturvårdsverket har gett ut en föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor (NFS 2017:5). Enligt denna ska information lämnas till Bygg- och miljönämnden om man 
installerar cistern eller rörledning avsedd för brandfarlig vätska eller spillolja enligt nedan: 

- Cisterner, större än 1 m3

- Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

Informationen ska lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Bygg- och miljönämnden behöver 
veta var cisternen kommer att placeras och få en kort beskrivning av vilken anordning som ska installeras. 
Särskilda krav kan gälla vid installation inom ett vattenskyddsområde. 

Skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd 

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för 
att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig 
att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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