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Informera eller ansöka om  
installation av cistern eller hantering i 
lösa behållare 
Enligt 3 kap. 1-2 §§ Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 
2021:10) och föreskrifter för vattenskyddsområde 

Säters kommun, Miljö- och byggenheten 

Box 300, 783 27 Säter 

miljo@sater.se, 0225-55 000 

Informationen/ansökan avser 
 

Installation av cistern    Hantering i lösa behållare 

Placering (situationsplan ska bifogas) 

Fastighetsbeteckning 

      

 Fastighetens adress 

      

Avstånd till dricksvattenbrunn (meter) 

      

Avstånd till vattendrag/dike/sjö (meter) 

      

Avstånd till dagvattenbrunn (meter) 

      

Avstånd till golvbrunn (meter) 

      

Ange placering av cistern/ lösa behållare 
 

Utomhus ovan mark, ange typ av underlag …………………………………… 

 
Utomhus i mark 

 

Inomhus i byggnad 

Ange placering av rör- och slangledningar 
 

Utomhus ovan mark 
 

Utomhus i mark 
 

Inomhus i byggnad 

Inom ett vattenskyddsområde? 
 

Ja, ange vilket ……………………………………… 
 

Nej 

Uppgifter om cistern 

Cisternens beteckning 

      

Cisternens volym (m3) 

      

Besiktningsintervall (år) 

      

Cisternens material (plast, plåt, övrigt) 

      

Typ av cistern   Är ledningarna korrosionsskyddade? 
 

K-cistern (korrosionsbeständig)                       Ja 
                
S-cistern                Nej 
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Sekundärt skydd 

Har cisternen/ lösa behållare ett sekundärt skydd? 
 

Ja, invallning med volym ……………………………………… 
 

Ja, dubbelmantlad med volym ……………………………………… 

 
Nej 

Har rör- och slangledningar ett sekundärt skydd? 
 

Ja 
 

Nej 

Övrigt 

Under vilken tid avses den brandfarliga vätskan förvaras/hanteras? 
 

Permanent 
 

Under tidsperioden …………………………………… 

Kommer påkörningsskydd att finnas? 
 

Ja 

 
Nej 

 

Vätskans namn (diesel, eldningsolja, E85, etanol, spillolja ect) 

      

Användningsändamål (uppvärmning, drivmedel eller annat) 

      

 

Bilagor som ska bifogas 

• Situationsplan (skala 1:500) med markering av placering av cisternen. Även ev. rör- och slangledningar ska markeras samt 
intilliggande vattentäkter. 

• Beskrivning av skyddsåtgärder mot spill eller läckage 

• Teknisk beskrivning av cisternen 

• Kopia på senast utförda kontroller på cistern och dess rör- och slangledningar enligt MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10 
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Sökande 

Företagsnamn eller personnamn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 

      

Kontaktperson (om sökande är ett företag) 

För- och efternamn 

      

Telefonnummer 

      

E-postadress 

      

Cisternägare (om annan än sökande) 

Företagsnamn eller personnamn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 

      

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

För- och efternamn 

      

Telefonnummer 

      

E-postadress 

      

Fastighetsägare (om annan än sökande eller cisternägare) 

Företagsnamn eller personnamn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 
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Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

För- och efternamn 

      

Telefonnummer 

      

E-postadress 

      

Fakturaadress och fakturareferens 

 

Bygglov 
Det kan krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Mer 
information finns på Säters kommuns hemsida, www.sater.se, under Cisterner. 

Avgifter  
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av information/ansökan om installation av cistern enligt en taxa, fastställd 
av kommunfullmäktige. 

Hantering av personuppgifter  
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat, registreras och behandlas enligt reglerna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.  

Vi kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt 
ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina personuppgifter i en allmän handling kan 
den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. 

Underskrift 

Ort och datum 

      

Sökandes underskrift 

      

Namnförtydligande 

      

Undertecknad blankett skickas till:  

Säters kommun, Miljö- och byggenheten 

Box 300  

783 27 Säter  

eller skannas och skickas till e-postadress: miljo@sater.se 

 

http://www.sater.se/
mailto:miljo@sater.se

