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Anmälan om installation/avinstallation av cistern  
 

Ifylld blankett skickas till: 

Plan- och miljöenheten 

Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 

plan-miljo@lessebo.se 

 

Anmälan avser  

☐ Ny cistern  

☐ Cistern som tagits ur bruk  

 

Cisternens placering 

Fastighetsbeteckning 

 

 

Adress  

 

Anmälare 

Företagsnamn eller personnamn 

 

 

Utdelningsadress 

Organisations- eller personnummer 

 

 

Postnummer och postort 

E-post-adress 

 

 

Telefonnummer 

 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

Förnamn 

 

 

Telefonnummer 

Efternamn 

 

 

E-post-adress 

 

Cisternägare (om annan än anmälaren) 

Företagsnamn eller personnamn 

 

 

Utdelningsadress 
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Organisations- eller personnummer 

 

 

Postnummer och postort 

E-post-adress 

 

 

Telefonnummer 

 

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

Förnamn 

 

 

Telefonnummer 

Efternamn 

 

 

E-post-adress 

 

Fastighetsägare (om annan än anmälaren eller cisternägaren) 

Företagsnamn eller personnamn 

 

 

Utdelningsadress 

Organisations- eller personnummer 

 

 

Postnummer och postort 

E-post-adress 

 

 

Telefonnummer 

 

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag) 

Förnamn 

 

 

Telefonnummer 

Efternamn 

 

 

E-post-adress 

 

Uppgifter om cisternen 

Cisternens volym i liter 
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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 en 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 
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Skyddsåtgärder mot spill eller läckage (kan bifogas som bilaga) 

Redogör för genomförda skyddsåtgärder mot spill eller läckage 

 

 

 

 

 

Cistern som tagits ur bruk 

Ange vilken/vilka åtgärder som gjorts i samband med att cisternen tagits ur 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 

 

Bilagor 

☐ Situationsplan som visar cisternens placering 

☐ Sekundära skydd i anslutning till cistern 

☐ Installationsprotokoll 

☐ Eventuella vattentäkter på den egna fastigheten 

☐ Skyddsåtgärder mot spill eller läckage 

 

Upplysningar 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). 

 

Underskrift 

Anmälarens underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 


