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Anmälan om installation 
av cistern 

Mörbylånga kommun 
Miljöverksamheten

Anmälan NFS 2017:5, 3 kap 1 § 

Uppgifter om 

sökanden 

Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Fakturamottagare om annan än sökande (Namn, person-/ organisationsnummer, adress) 

Uppgifter om 
fastigheten 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort 

Anmälan 

avser 

Fabrikat Material 

I eller ovan mark Vätsketyp Volym 

Cisternens korrosionsbeständighet 

S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet)    Skyddad S-cistern (god korrosionsbeständighet)  K-cistern (god korrosionsbeständighet)

Eventuell typ av invallning och invallningsvolym 

Placeras cisternen i ett vattenskyddsområde Ja Nej Finns tak 

Till anmälan bifogas 
1. Tekniskbeskrivning av cisternen samt typgodkännande.
2. Situationsplan som visar cisternens placering.
3. Placering av vattentäkter, vattendra etc i närheten av cisternen.
4. Fullmakt bifogas i original om annan än fastighetsägaren skriver under informationen.

Installationsbesiktning ska utföras i samband med installationen av cistern över 1 m3 i mark samt rörledningar i mark. 
Efter installation ska kopia av intyg om utförd installationsbesiktning lämnas in till Mörbylånga kommun. 

Information kring anmälningsplikt för cisterner 
Anmälningsplikten gäller: 
- Cisterner i eller ovan mark, samt cisterner inomhus och som rymmer mer än 1m3av brandfarlig vätska eller spillolja.

Observera att ingen skillnad görs på stationär eller tillfällig uppställning av cistern.
- Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. 

Underskrift krävs för komplett anmälan/ansökan 

Ort och datum 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. 
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.morbylanga.se/personuppgifter 

http://www.morbylanga.se/personuppgifter
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