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Malmö stad

ANMÄLAN
INSTALLATION AV CISTERN

Miljöförvaltninge n

ANMÄLARE
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box)

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

Ev ytterligare mobilnummer

E-post

FASTIGHETSUPPGIFTER
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress (gata, box)

Postnummer

Ort

Om vattenskyddsområde, ange vilket

UPPGIFTER OM CISTERNEN
Installationsdatum, åå-mm-dd

Tillverkningsår

Senaste besiktning, åå-mm-dd

Cistern i mark, mer än 1 m3 (1 m3 = 1000 liter)

Volym:

m3

Cistern ovan mark, mer än 1 m3

Volym:

m3

Cistern eller i övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig

Volym:

m3

vätska inom vattenskyddsområde.
Rörledning i mark, som är anslutna till cistern ovan mark.
Typ av cistern/behållare

Med korrosionsskydd (K-cistern)
Korrosionsskyddad S-cistern (skyddad S-cistern)
Utan korrosionsskydd (S-cistern)
Annat:
Material

Plåt

Plast

Annat:

I cisternen förvaras

Diesel

Bensin

Eldningsolja

E85

Spillolja
Annat:

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Bergsgatan 17
205 80 Malmo
Tel. 040-34 35 15
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
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RISKER & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID FÖRVARINGEN
Förvaring sker

Inomhus

Utomhus

Är alla sidor av cisternen kontrollerbara / inspekterbara runt om?

Ja

Nej

Är cisternen skyddad med påkörningsskydd?

Ja

Nej

Sker hantering på hårdgjord yta?

Ja, ytans material består av:

Nej

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

Ja, inom:

meter

Nej

Ska cisternen/behållaren invallas?

Ja, invallningens storlek:

kubikmeter

Nej

Till anmälan ska bifogas
• Kopia på certifikat/kontrollrapport från tillverkningskontrollen eller återkommande kontroll
• Karta/situationsplan som visar cisternens placering och där eventuella vattendrag, vattentäkter, diken och
dagvattenbrunnar är markerade.
UNDERSKRIFT
UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten skickas till
Miljöförvaltningen
205 80 MALMÖ

Avgift: För handläggning av anmälan kommer miljöförvaltningen att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Läs mer: www.malmo.se/miljotaxor. Faktura skickas separat.

I detta ärende kan Miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet
kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om
att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett
kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två
veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det
datum ni anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte
missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni
meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss.
Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

