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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM
INSTALLATION AV CISTERN
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark och vattenföroreningar vid hantering
av brandfarliga vätskor och spilloljor,
NFS 2017:5 3 kap §9

Miljö

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (växel)
miljo@bollnas.se
Sökande

Namn (bolag eller person):

Person-/organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Kontaktperson:

Postnummer och postort:

Telefon:

E-postadress:

Mobiltelefon:

Anmälan / Ansökan avser
Fastighetsbeteckning:

Adress (om annan än anmälarens adress)

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?
Ja, ange vilket:______________

Nej

Förvaring och uppgifter om cisternen
Cistern i mark utomhus

Cistern ovan mark utomhus

Cistern inomhus

Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja i cistern inom vattenskyddsområde

Volym………………………. m3
Volym……………………….liter

Rörledning eller slangledningar som är anslutna till ovanstående cistern
Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde

Nej

Ja vilket ……………………………………………….

Avstånd till närmaste
Vattendrag ………………..m

Vattentäkt ………….. m Dagvattenbrunn ……………m Golvbrunn …………………m

Typ av behållare / Cistern
Med (K) korrosionsskydd

Utan (S) korrosionsskydd

Cisternens material
Plåt

Plast

Annat ange vad ………………………

Finns sekundärt skydd (t.ex. invallning)
Ja om ja ange typ………………………………………………………………………..
Nej
Typ av vätska (t.ex. eldningsolja)
Användningsområde
Uppvärmning

Fordonsbränsle

Annat: ……………………………………….
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Underlag / material under cistern
Underlag / material i spillzonen
Tillverkningsår

Installationsdatum

Senaste kontroll

Övrigt

Bilagor som ska skickas med anmälan

Intyg om certifiering (eller kontrollrapporter) för cistern.
Situationsplan där placering av cistern, vattentäkter, eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar, ledningar och närliggande byggnader är
markerade.
Förutom de bilagor som anges ovan bifoga gärna:
Produktblad eller liknande med beskrivning och bild på cisternen
Ritning som visar uppställning av cisternen samt invallning om sådan finns
Övriga upplysningar:

Information

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.
Anmälan till tillsynsmyndigheten
Enligt NFS 2017:5 ska samhällsbyggnadskontoret skriftligen informeras senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen
inleds. Det gäller dock inte cisterner som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, där ska istället ansökan om tillstånd
skicks till Kommunförbundet Hälsingland /Räddningstjänsten.
Blanketten skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö
821 80 BOLLNÄS
Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktiges fastställd taxa tas ut. Information om taxan finns på www.bollnas.se
Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter
som lämnas kommer att registreras för administration och uppföljning.

Jag har tagit del av den bifogade informationen om registrering av personuppgifter
Underskrift

Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Reviderad April 2019

OBS Spara detta hemma!

Information till den registrerade
Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina
personuppgifter i syfte att föra register på verksamheter och privatpersoner som
myndigheten är lagstadgade att utöva tillsyn över. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av laglig grund* och Miljö-tillsynsförordningen
2011:13, kap 1 §7. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn,
personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i
ärendet. .Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt
ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter
kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som
behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs
kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller kommunens växel tel 0278-250 00.
Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i
första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se. För
mer information se www.bollnas.se.
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen
om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när
som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den
verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte
lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
* Laglig grund kan vara:
•
•
•
•
•

Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)
Avtal (artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen)
Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen)
Skydd för grundläggande intressen (artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)
Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e,
dataskyddsförordningen)

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har
meddelats med stöd av lag.

