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Anmälan om förvaring av diesel, 
eldningsolja eller spillolja i cistern 

Enligt NFS 2021:10. 

Skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Anmälan avser 

 Cistern i mark som rymmer mer än 1 m3 

 Markförlagda rör- och slangledningar anslutna till cisterner ovan mark. 

 Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3. 

 Cistern eller övrig hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 

Cisternägare Fastighetsägare 
Namn Namn 

Adress Adress 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-postadress E-postadress

Vätska 
Typ av vätska/vätskor 

Mängd i liter 

Användningsområde 

Förvaring 
Hanteringsplats (fastighetsbeteckning) 

Typ av behållare 

Ligger cisternen inom vattenskyddsområde? 

 Nej  Ja Om ja, ange vilket: 

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 
50 m från cisternen? 

 Ja  Nej 

Skydd mot vattenförorening 

Sker hantering på hårdgjord yta?  Nej  Ja Om ja, ange ytans material: 

Är cisternen invallad?  Nej  Ja Om ja, ange invallningens volym i liter: 

Övriga uppgifter 

OBS! En situationsplan med cisternens placering inritad ska bifogas anmälan. 

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Anmälare 
Underskrift Namnförtydligande 

Datum och ort 
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