Ansökan/anmälan om
installation av cistern
Anmälan ska göras minst sex veckor innan
planerad installation

Sökande

Fastighet

Person- eller organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Sökande

Fastighetsägare

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postadress & postort

Postadress & postort

E-post

E-post

Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Ansökan/anmälan avser
Anmälan om förvaring av diesel,
eldningsolja eller spillolja

Anmälan om förvaring av diesel,
eldningsolja eller spillolja inom
vattenskyddsområde
Om vattenskyddsområde, ange vilket (t.ex vattenskyddsområde för Rådasjön):

Ansökan om förvaring av diesel,
eldningsolja eller spillolja inom
vattenskyddsområde

Installationsdatum, åå-mm-dd

Anläggning (observera att flera rutor kan vara aktuella)
Cistern i mark, >1m3
Annan hantering av brandfarlig vätska
inom vattenskyddsområde

Cistern ovan mark, 1 m3 - 10 m3
Tillhörande ledningar är markförlagda

Cistern inom vattenskyddsområde
Tillhörande ledningar är ingjutna

Vätska
Typ av vätska/klass

Mängd (l)

Användningsområde
(t.ex. uppvärmning, tankning av fordon)

Förvaring, typ av behållare
S-cistern (Mindre god korrosionsbeständighet, t.ex. stål eller stållegering)
Korrosionsskyddad S-cistern (En S-cistern med certifierat invändigt korrosionsskydd invändigt och utvändig rostskyddsmålning
K-cistern (Certifierade cisterner med god korrosionsbeständighet av t.ex. plastbelagt eller syrafast stål, termoplast eller
glasfiberarmerad härdplast.)
Annat, ange vad:

Risker och skyddsåtgärder
Finns vattendrag, dagvattenbrunnar eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?
Ja
Nej
Sker hantering på hårdgjord yta?
Ja, ange ytans material:
Ska cisternen/behållaren invallas?
Ja, ange volym (l):

Nej
Nej

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Miljöförvaltningen, Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00 E-post: miljo@molndal.se

Bilagor
Intyg om certifiering (eller kontrollrapporter) för cistern
Situationsplan över fastigheten där placering av cisternen/behållaren, ledningar och eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och
vattentäkter är markerade

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
För handläggningen av anmälan och ansökan tar vi ut en avgift på 925 kr per timme enligt taxa
fastställt av kommunfullmäktige.
När behöver jag anmäla och ansöka om lagring av eldningsolja, diesel och spillolja?
Anmälan:
3
 Cistern i mark som är större än 1 m
3
3
 Cistern ovan mark som är större än 1 m , men högst 10 m
Om lagringen sker i vattenskyddsområde kan du behöva göra en ansökan och anmälan även för
mindre mängder och sådant som lagras på fat. Varje vattenskyddsområde har egna skyddsföreskrifter
som anger för vilka mängder du behöver ansöka eller anmäla lagring. Miljöförvaltningen kan hjälpa dig
med att ta reda på mängderna som gäller för respektive vattenskyddsområde.
Om du ska lagra andra brandfarliga vätskor till exempel etanol och bensin eller om cisternen är större
3
än 10 m och ligger ovan mark, kan du behöva söka tillstånd hos Räddningstjänsten Storgöteborg. Du
hittar information och ansökningsblanketter på www.rsgbg.se.
Bilagor
Förutom de obligatoriska bilagorna bifoga gärna också produktblad eller motsvarande med bild och
beskrivning av cisternen, samt ritning som visar uppställning av cisternen/behållaren samt eventuell
invallning
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Ledningar
Undvik ingjutna eller markförlagda ledningar eftersom det finns korrosionsrisk. Det är också svårt att
upptäcka läckage.
Invallning
För lagring i vattenskyddsområde krävs invallning eller dubbelmantling för cistern/behållare och
ledningar. Det rekommenderas av miljöförvaltningen även i andra fall. Krav i det enskilda fallet kan
ställas om förhållandena på platsen motiverar det.
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