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Anmälan om installation/avinstallation av cistern 

Enligt NFS (2017:5) 3 kap. 1 § 

* = obligatorisk uppgift  

Anmälan gäller* 

 Ny cistern. 

 Befintlig cistern. 

 Avinstallation av cistern. 

Anmälan ska skickas in senast 4 veckor innan installationen kan påbörjas. 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* 
 
 

Besöksadress* Postnummer och postort* 
 
 

Datum för när anläggningen planeras att installeras/avinstalleras* 
 
 

Cistern 

Volym(l)* 
 
 

Innehåll* 
 
 

Typ av cistern* 
 
 

Användningsändamål* 
 
 

Cisternens placering (inomhus/utomhus/under mark/över mark)* 
 
 
 

Är cisternen placerad inom ett 
vattenskyddsområde?* 

 Ja, inom yttre vattenskyddsområde 

 Ja, inom inre vattenskyddsområde  

 Nej 

Ange var rörledningar finns placerade* 
 
 
 

Är cisternen invallad* 
 Ja 

 Nej
 

Är cisternen en del i en 
gemensam anläggning?* 

 Ja 

 Nej
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Avstånd från 
cistern till* 

Dricksvattenbrunn:                     m Dagvattenbrunn:                         m 

Sjö eller vattendrag:                     m Dike:                                           m 

Förorening i mark 

Misstänker ni föroreningar i omkringliggande mark?* 
 Ja** 

 Nej 

** Vid upptäckt av förorenad mark, kontakta kommunen omgående. 

Transportör och mottagare av cistern tagen ur bruk 

Transportör* 
 
 

Mottagare* 

Övrig information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälare 

Företagsnamn/personnamn*
 

Organisationsnummer/personnummer* 
 
 

Postadress * Postnummer och postort* 
 
 

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens 
 
 

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

E-post till kontaktperson 
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Fastighetsägare (om annan än anmälaren) 

Namn* Person-/organisationsnummer* 
 
 

Telefon 
 
 

E-postadress 

Verksamhets-/driftansvarig 

Namn* Person-/organisationsnummer* 
 
 

Telefon 
 
 

E-postadress 

Bilagor: 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän anmälan är komplett. 

 Situationsplan.  

 Mottagningsbevis vid skrotning. 

 

Underskrift 

Underskrift* 
 
 

Datum* 
 

Namnförtydligande* 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett 

beslut. 

 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 
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