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Har du frågor?
Miljö- och byggavdelningen
Telefon: 0271-570 00
miljo-bygg@ovanaker.se

Skickas till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Eller till: miljo-bygg@ovanaker.se

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Uppgifter om cisternen
Typ av vätska som har förvarats

Dieselolja

Eldningsolja

Spillolja

Ovan mark

Inomhus

Cisternens placering

I mark
Cisternens volym (m3)

Tillverkningsnummer

Internt cisternnummer

Datum då cisternen togs ur bruk

Oljecisternen har tagit ur bruk på följande sätt
Cistern och dess rörledningar har tömts och rengjorts

Ja

Cisternen har transporterats bort från fastigheten

Nej

Ja

Cisternens rörledningar har transporterats bort från fastigheten

Ja

Nej

Nej

Cisternens påfyllningsrös och avluftningsrör har
avlägsnats/pluggats igen

Ja

Nej

Övrig information

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

UTDELNINGSADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBB

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se
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Information
Gällande regler: Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
För anmälan att ta cistern ur bruk tas ingen andläggningsavgift.
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Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga
ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig
förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga
ditt ärende. De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. 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 Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00
(vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första
hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
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