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Uppgifter om
sökanden

Namn Organisations- /personnummer

Adress Postnummer och ort

E-post Telefon

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se 

Webbsida 
www.smohf.se 
2023-01-09

Fakturamottagare om annan än sökande (Namn, person-/ organisationsnummer, adress) 

Sökandens underskrift1 Namnförtydligande 

Uppgifter om
fastigheten

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort

Anmälan
avser

Fabrikat Material

I eller ovan mark Vätsketyp

Eventuell typ av invallning och invallningsvolym

Volym

Placeras cisternen i ett vattenskyddsområde Ja Nej 

Finns tak

Till anmälan bifogas
1. Tekniskbeskrivning av cisternen samt typgodkännande.
2. Situationsplan som visar cisternens placering.
3. Placering av vattentäkter, vattendrag etc i närheten av cisternen.
4. Fullmakt bifogas i original om annan än fastighetsägaren skriver under informationen.

Installationsbesiktning ska utföras i samband med installationen av cistern över 1 m3 i mark samt rörledningar i mark.
Efter installation ska kopia av intyg om utförd installationsbesiktning lämnas in till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Information kring anmälningsplikt för cisterner
Anmälningsplikten gäller:
- Cisterner i eller ovan mark, samt cisterner inomhus och som rymmer mer än 1 m3 av brandfarlig vätska eller spillolja.
Observera att ingen skillnad görs på stationär eller tillfällig uppställning av cistern.

- Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i cistern eller i lösa behållare under minst fem dagar
under en sammanhängande trettiodagarsperiod inom vattenskyddsområde.

Ort och datum

Anmälan ska göras i god tid innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

1.Underskrift krävs för komplett ansökan
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