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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

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon (dagtid)

E-postadress

Fastighet där cistern ska placeras
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Adress

Postnummer och ort

Telefon (dagtid)

E-postadress

Anmälan avser
Anmälan om hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja
Anmälan om hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde
Installationsdatum

Om vattenskyddsområde, ange vilket

Anläggning/Cistern
Cistern i mark, mer än 1 m3

Cistern ovan mark, mer än 1 m3

Annat, ange vad: ________________________________________________________________________________________
Volym (liter eller m3)

Typ av vätska

Användningsområde (t.ex. uppvärmning, fordonsbränsle)
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Typ av behållare
S-cistern (Mindre god korrosionsbeständighet t.ex. stål eller stållegering).
Skyddad S-cistern (En S-cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och rostskyddsmålad
utvändigt).
K-cistern (Certifierad cisterner med god korrosionsbeständighet av t.ex. plastbelagt eller syrafast stål, termoplast
eller glasfiberarmerad härdplast).
Annat, ange vad: _______________________________________________________________________________________

Risker och skyddsåtgärder
Finns vattendrag, dagvattenbrunnar eller vattentäkter inom 50 meter från cisternen?
Nej

Ja (ange placering på bifogad karta)

Är cisternen placerad på hårdgjort yta?
Nej

Ja, ange ytans material: _____________________________________________________________

Ska cisternen invallas?
Nej

Ja, ange volym för invallning (liter): _____________________________________________________

Övriga skyddsåtgärder

Bilagor som ska skickas med anmälan


Intyg om certifiering (eller kontrollrapporter) för cistern.



Skalenlig karta där placeringen av cisternen, ledningar, närliggande byggnader och
eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade.

Bifoga även gärna:


Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cisternen.



Ritning som visar uppställning av cisternen/behållaren samt eventuell invallning.

Information
Anmälan till tillsynsmyndigheten
Enligt NFS 2017:5 ska miljö- och byggavdelningen skriftligen informeras senast 4 veckor innan
installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Det gället dock inte cisterner som är
tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, där ska istället ansökan om tillstånd skickas
till KFH/räddningstjänsten.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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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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