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Information om installation/avinstallation av cistern
Samhällsbyggnadsnämnden

* = Obligatorisk uppgift

Information om installation av cistern (Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10). Den som avser att
installera en cistern ska informera tillsynsmyndigheten.
Information om cisterner och rörledningar som tas ur bruk (Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10).
Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen ska omhändertas.
Informationen avser*
Ny cistern
Cistern som tagits ur bruk

Cisternens placering
Fastighetsbeteckning*

Postnummer*

Utdelningsadress*

Postort*

Uppgifter om cisternen
Cisternens volym i liter*

Typ av cistern*

Cisternens placering*

K-cistern (korrosionsbeständig)

ovan mark utomhus, ange typ av underlag ……….

S-cistern

Under mark utomhus
I byggnad

Innehåll*

Användningsändamål*

Diesel/eldningsolja

Drivmedel

Bensin

Uppvärmning

Spillolja

Annat, ange vad……………………………………..

Annat, ange vad …………………………………………………………………..
Är cisternen placerad inom ett vattenskyddsområde?*

Är cisternen invallad?*

Ja, inom inre vattenskyddsområde

Ja, invallning i % ……………………………………

Ja, inom yttre vattenskyddsområde

Nej

Nej
Ange var rörledningar finns placerade*

Är cisternen en del i en gemensam anläggning?*

Rörledningar finns ovan mark

Ja

Rörledningar finns under mark

Nej

Avstånd från cistern till dricksvattenbrunn, meter*

Avstånd från cistern till dagvattenbrunn, meter*

Avstånd från cistern till vattendrag/dike, meter*

Skyddsåtgärder mot spill eller läckage (kan bifogas som bilaga)
Redogör för genomförda skyddsåtgärder mot spill eller läckage
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Cistern som tagits ur bruk
Ange vilken/vilka åtgärder som gjorts i samband med att cisternen tagits ur bruk*
Cisternen är rengjord
Cisternen är rengjord och fylld med sand
Cisternen är rengjord och borttagen
Cisternen är rengjord och tillfälligt avställd
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är borttagna
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade
Nivålarm*
Nivålarm innehöll ej kvicksilver
Nivålarm innehöll kvicksilver och det har hanterats på följande sätt
……………………………………………………………………………………………………………..
Omkringliggande mark*
Omkringliggande mark är inte förorenad
Omkringliggande mark är förorenad
Vid upptäckt av förorenad mark, kontakta kommunen omgående.

Anmälare
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress
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Cisternägare (om annan än anmälaren)
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än anmälaren eller cisternägaren)
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens
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Bilagor
Situationsplan som visar cisternens placering
Sekundära skydd i anslutning till cistern
Installationsprotokoll
Eventuella vattentäkter på den egna fastigheten
Skyddsåtgärder mot spill eller läckage

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa (se kommunens hemsida, www.kinda.se)

Underskrift
Datum och anmälarens underskrift*

Namnförtydligande*

Blanketten skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i en blankett.
Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta
beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen.

De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i förekommande fall
uppgifter från fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för
myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i
enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även
behandlas av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via
sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når även vårt dataskyddsombud via växel
eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

