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E-post mbf@ronneby.se

Meddelande om installation av cistern 

Cisternägare 
Namn/Firma Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postadress Telefon arbete 

E-post Mobil 

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren) 
Namn/Firma Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postadress Telefon arbete 

E-post Mobil 

Uppgifter om cisternens placering 
Fastighetsbeteckning (fastighet där cisternen är placerad) 

Cistern i mark utomhus Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus 

Vattenskyddsområde  
Ej inom vattenskyddsområde 

Uppgifter om cisternen 
Typ av behållare Tillverkningsår Datum för senaste besiktning 

Typ av vätska (t ex eldningsolja, dieselolja) Cisternvolym (m³) 

Sker hantering på hårdgjord yta? 
Nej Ja, (ange material) 

Är cisternen invallad? 
Nej Ja (ange invallningens volym i liter) 

Är cisternen dubbelmantlad? 
Nej Ja 

Finns påkörningsskydd? 
Nej Ja 

Överfyllningsskydd? 
Nej Ja 

Nivålarm? 
Nej Ja 

Annan nivåkontroll? 
Nej Ja (om ja, ange vad) 

Finns sjö, hav, vattendrag eller annan vattentäkt inom 50 m från cisternen? 
Nej Ja 

Finns tak eller annat regnskydd? 
Nej Ja 

Inom vattenskyddsområde
Tillverkningsnr/beteckning på cistern
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Inlämnas senare efter utförd installationskontroll 
Installationsrapport på cisternen 

Bifogas 

Situationsplan utvisande cisternens placering 
Bifogas Bifogas ej 

Personuppgifter i ansökan 
behandlas enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
Du medger att informationen du 
lämnar får lagras och bearbetas i 
register av förvaltning/nämnd . Du 
har rätt att begära utdrag och 
rättelser. 

Skicka den ifyllda blanketten till 
mbf@ronneby.se. Om ni inte har 
möjlighet att skicka in blanketten 
digitalt kan ni skicka in en utskriven 
och ifylld blankett till miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Postadress: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
372 80 
Ronneby 

Övriga upplysningar 

Bilaga, installationsrapport 

Bilaga, situationsplan 

Avgifter 

En avgift per nedlagd handläggningstimme tas ut i samband med handläggningen i enlighet 
med taxan som är fastställd av kommunfullmäktige. 
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