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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur 
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Installation av cistern 
Förvaring av brandfarliga vätskor eller 

spillolja som rymmer mer än 1m3 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Adress för installation Postadress 

Fastighetsägare, namn 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Personnummer/Organisationsnummer 

Markägare, namn (om ej egen mark) 

 Tomträtt 

Cisternägare (om annan än fastighetsägaren) 
Namn 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Personnummer/Organisationsnummer 

Uppgifter om cisternen 
Cisternen avsedd för (ange vätsketyp) Volym, m³ 

Material i cisternen 

 Plast  Stål  Annat, specificera: 

Information 
Till detta informationsblad bifogas situationsplan i 1:400 som visar cisternens placering. 

Skydd mot mark- och vattenförorening för cisterner ovan mark 
Ange bland annat hur du säkerställer att lagring sker på ett betryggande sätt (till exempel regnskyddad invallning, 
påkörningsskydd med mera). 

 Hantering sker på hårdgjord mark/motsvarande  Ja  Nej 

 Invallad lagerplats  Ja  Nej 

 Påkörningsskydd  Ja  Nej 
Cistern avsedd att flyttas 

 Ja  Nej 
Om ja, beskriv hur du säkerställer att lagringen sker på ett betryggande sätt 

Invallad volym Annat sekundärt skydd 
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