
Installation av cistern i/ovan mark, 
och/eller hantering av mer än 250 
liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområdet 

Skickas till: Miljö- och bygglovsnämnden 
Järfälla kommun 
177 80 Järfälla 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För 
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten. 
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Den som avser att hantera brandfarliga vätskor eller spillolja i en cistern < 1 m3 i och ovan mark, och/eller 
hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, ska skriftligen informera 
tillsynsmyndigheten inom detta enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor 3 kap. 1 § (NFS 2017:5). 

Sökande/Cisternägare 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) E-postadress

Placering av cistern/brandfarlig vätska 
Anläggning, besöksadress (om annan än sökande) Postadress 

Fastighetsbeteckning 

Placerad inom vattenskyddsområdet 
Ja, Primära skyddszonen Ja, Sekundära skyddszonen Nej 

Uppgifter om cisternen 
Gårdscistern/farmartank 

Ja Nej 
Fabrikat 

Tillverkningsår Cisternen består av material 

Typ av brandfarlig vätska som förvaras 
Dieselbrännolja Eldningsolja Spillolja 

Användningsområde 
Bränsle Uppvärmning Annat. Ange vad: 

Placering 
Cistern i  mark, större än 1 m3 Cistern ovan mark, mellan 1 m3 och 10 m3

 

Volym (m3) 

Cisternens korrosionsbeständighet 
S-cistern Skyddad S-cistern K-cistern

Rörledningarnas placering 
Rörledningar i mark Rörledningar ovan mark Inga rörledningar 

Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 Webbplats: www.jarfalla.se 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Organisationsnummer: 212000-0043 

http://www.jarfalla.se/
mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html


Uppgifter om övrig brandfarlig vätska planeras att hanteras inom vattenskyddsområde 
Namn på brandfarlig vätska Mängd brandfarlig vätska (Volym i liter) 

Namn på brandfarlig vätska Mängd brandfarlig vätska (Volym i liter) 

Namn på brandfarlig vätska Mängd brandfarlig vätska (Volym i liter) 

Övriga uppgifter 
Avstånd till: 
Dricksvattenbrunn m 

Avstånd till: 
Vattendrag/dike m 

Avstånd till: 
Dagvattenbrunn m 

Underlag där cisternen eller brandfarlig vätska ska placeras (t.ex. gräs, grus, betong, asfalt) 

Sekundärt skydd: 
Invallning Dubbelmantlad Annat. Ange vad: 

Invallning/sekundärt skydds volym (m3) 

Förses cisternen med överfyllnadsskydd? 
Ja Nej 

Förvaras cisternen med påkörningsskydd? (Om ovan mark) 
Ja Nej 

Användningsområde 
Bränsle Uppvärmning Annat. Ange vad: 

Senaste besiktningen utförd 

Följande uppgifter ska bifogas för att anmälan ska kunna behandlas: 
Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cisternen, närliggande drickvattenbrunnar, vattendrag/diken samt 

dagvattenbrunnar. (”Närliggande bör anses omfatta en radie av cirka 100 meter från cisternen/brandfarliga vätska) 

Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information 

Senaste besiktningsprotokoll 

Anmäler enligt lämnade uppgifter: 
Ort och datum 

Sökande, namnteckning 

Namnförtydligande 

Information 
Ytterligare uppgifter kan komma att begäras in om det behövs för behandling av anmälan. 

En avgift tas ut enligt Järfälla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Avgiften debiteras enligt kommunfullmäktige fastställd taxa den 23 november 2020. 
För närvarande är avgiften 2 446 kronor. 
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