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Postadress Besöksadress Telefon 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret Mörby Centrum 08-568 910 00 

Box 74 Information Danderyd, plan 4 

Kontakt
www.danderyd.se/kontaktakommunen
Webb
www.danderyd.se 182 11  Danderyd 

ANMÄLAN AV CISTERN  
För förvaring av mer än 1 m³ brandfarlig 
vätska med flampunkt högre än 55° C 

1. Information om fastigheten
  Fastighetens beteckning   Adress för installation 

  Fastighetsägare   Personnummer/Organisationsnummer fastighetsägare 

E-postadress till fastighetsägare   Telefon, dagtid till fastighetsägare 

2. Information om cisternägaren/verksamhetsutövaren
  Namn   Personnummer/Organisationsnummer 

  Adress Postnummer Ort 

E-postadress   Telefonnummer 

3. Fakturaadress (om annan än ovan)
  Namn   Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Referensnummer  Telefonnummer 

4. Information om cisternen 

  Id-nummer för cisternen (om sådant finns)  Volym, m3 

Förvaring av  

Dieselolja Eldningsolja Spillolja Annat: 

  Placering  

 Inomhus Utomhus Ovan mark I mark, helt eller delvis 

Typ av cistern 

S-cistern (ej korrosionsbeständig) K-cistern (korrosionsbeständig)

Rörledningar förläggs 

 Inomhus Utomhus Ovan mark I mark, helt eller delvis 

Sekundärt skydd 

Invallad Dubbelmantlad Annat: 

Förvaras cisternen på hårdgjord yta (om ovan mark)? Förvaras cisternen med påkörningsskydd (om ovan mark)? 

 Ja  Nej Ja  Nej 

Förses cisternen med överfyllnadskydd?  

Ja Nej 

Kommentarer (till exempel beskrivning av skyddsåtgärder) 

5. Namnteckning
Ort och datum 

Namnteckning, sökande verksamhetsutövare Namnförtydligande 

Personuppgifterna i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljö- och 
stadsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se 
www.danderyd.se/dataskydd. 

20
20
-0
8-
24

http://www.danderyd.se/dataskydd
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Postadress Besöksadress Telefon 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret Mörby Centrum 08-568 910 00 

Box 74 Information Danderyd, plan 4 

Kontakt
www.danderyd.se/kontaktakommunen
Webb
www.danderyd.se 182 11  Danderyd 

Bilagor som ska bifogas anmälan 

• Skalenlig karta, gärna i skala 1:400, med uppgifter om var cisternen ska placeras. Av kartan ska även framgå byggnader,
fastighetsgräns, dag- eller spillvattenbrunnar och eventuella diken.

• Eventuell kontrollrapport för cisternen (om sådan finns).

Lämna in anmälan i god tid 
Lämna in anmälan minst 4 veckor innan cisternen planeras att installeras. 

Avgift

För handläggning av anmälan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige har beslutat. 
Information om aktuell taxa finns att hämta på www.danderyd.se. 

http://www.danderyd.se/
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