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Cistern, Information om installation av anordning 
för förvaring av brandfarlig vätska 
(Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5) 

Cisternägare Fastighetsägare (om annan än cisternägare) 
Namn Namn 

Adress Adress 

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

Fastighetsbeteckning 

Uppgifter om cisternen 
 I mark 
 Ovan mark 
 I byggnad 
 Utomhus 
 Markförlagda ledningar 
 Ingjutna ledningar 

Volym:………………………m3

Installationsdatum:………….. 

Inom vattenskyddsområde 
 Ja   Nej 

Avstånd till närmaste 
dricksvattenbrunn .....……………… 

Typ av cistern 
K-cistern  Skyddad S-cistern S-cistern

Typ av vätska 

 Diesel  Eldningsolja  Spillolja 
Datum för planerad installationskontroll 

Skyddsåtgärder vid eventuellt spill eller läckage t.ex. invallning eller hårdgjord yta 

 vänd! 
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Till informationen skall en karta bifogas, som visar cisternens placering samt avstånd till eventuella 
närliggande vattentäkter, dagvatten eller vattendrag. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Avgift för handläggning av information tas ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet  
enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige. Taxan hittar du på www.jonkoping.se 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Underskrift 
 
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få 
information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att 
klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 
 
Underskrift 
 
 
…………………………..................................         …………………………………………………………………………. 
Ort och datum   Underskrift 
 
 
   ………………………………………………………………………….. 
   Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00  E-post: miljo@jonkoping.se 

Skicka ifylld blankett och ev. bilagor till 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
551 89 Jönköping 
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