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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 
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Anmälan avser 
Ny cistern 
Cistern som tagits ur bruk 

Anmälare 
Företags-/personnamn Organisations-/personnummer 

Adress Postnr Ort 

Telefon E-post

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

Telefon E-post

Cisternägare (om annan än anmälaren) 
Företags-/personnamn Organisations-/personnummer 

Adress Postnr Ort 

Telefon E-post

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

Telefon E-post

Fastighetsägare (om annan än anmälaren eller cisternägaren) 
Företags-/personnamn Organisations-/personnummer 

Adress Postnr Ort 

Telefon E-post

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

Telefon E-post

Faktureringsadress 
Företags-/personnamn Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

Adress Postnr Ort 

Telefon E-post

Anmälan om installation/avinstallation av cistern 



Sida 2 av 3 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
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Cisterns placering 
Fastighetsbeteckning 

Adress Postnr Ort 

Uppgifter om cistern (fylls i vid anmälan om ny cistern) 
Typ av cistern 
☐ K-cistern (korrosionsbeständig) ☐ S-cistern
Cisternens placering 
☐ Ovan mark utomhus, ange typ av underlag: ☐ Under mark utomhus
☐ I byggnad
Innehåll 
☐ Diesel/eldningsolja ☐ Bensin ☐Spillolja ☐Annat, ange vad:
Användningsändamål 
☐ Drivmedel ☐ Uppvärmning ☐Annat, ange vad:
Är cisternen placerad inom ett vattenskyddsområde 
☐ Ja, inom inre vattenskyddsområde ☐ Ja, inom yttre vattenskyddsområde ☐ Nej
Är cisternen invallad 
☐ Ja, invallning i % : ☐ Nej
Ange var rörledningar finns placerade 
☐ Rörledningar finns ovan mark ☐ Rörledningar finns under mark
Är cisternen del i en gemensam anläggning 
☐ Ja ☐ Nej

Avstånd från cistern till dricksvattenbrunn, meter: 
Avstånd från cistern till dagvattenbrunn, meter: 
Avstånd från cistern till vattendrag/dike, meter: 

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk (fylls i vid anmälan om cistern som tagits ur bruk) 
Cistern tagen ur bruk      ☐ Ja, datum:

Rörledningar tagna ur bruk    ☐ Ja, datum:
Ange vilken/vilka åtgärder som gjorts i samband med att cisternen tagits ut bruk 
☐ Cisternen är rengjord ☐ Cisternen är rengjord och fylld med sand
☐ Cisternen är rengjord och borttagen  ☐ Cisternen är rengjord och tillfälligt avställd
☐ Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är borttagna
☐ Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade
Nivålarm 
☐ Nivålarm innehöll ej kvicksilver
☐Nivålarm innehöll kvicksilver och det hanteras på följande sätt:
Omkringliggande mark 
☐ Omkringliggande mark är inte förorenad
☐Omkringliggande mark är förorenad
Vid upptäckt av förorenad mark, kontakta kommunen omgående
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Information 
Hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde eller mer än 1 m3 
brandfarliga vätskor eller spillolja utanför vattenskyddsområde ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Skriftlig 
information ska komma in till tillsynsmyndigheten senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller 
hanteringen inleds. Anmälan enligt 3 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10). 

Bilagor 
☐ Situationsplan som visar cisternens placering
☐ Sekundära skydd i anslutning till cistern
☐ Installationsprotokoll
☐ Eventuella vattentäkter på den egna fastigheten
☐ Skyddsåtgärder mot spill eller läckage

Avgift 
För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd av kommunen. Faktura skickas separat. 

Anmälan skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till 
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN 

Cisternägares underskrift 
Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, 
telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende enligt 
miljöbalken. Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. 
Dina uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela 
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via e-post på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt 
dataskyddsombud via e-post på svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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