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Cisternägare           Fastighetsägare (om annan än cisternägare)  
Namn Namn 

Adress Adress 

Postnummer                                            Ort Postnummer                                             Ort 

Pers./org.nr. Pers./org.nr. 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

Cisternen är placerad på fastigheten: 

 

Uppgifter om cistern 
 

 I mark 

 Ovan jord 

 Inomhus 

 Utomhus 

 Markförlagda ledningar 

 Ingjutna ledningar 

 

 

Volym, m3_______________ 

 

Installationsdatum:___________________ 

Inom vattenskyddsområde: 

 Ja 

 Nej 

Typ av cistern (korrosionsbeständighet/certifierad) 

 

 

 

Typ av vätska och klass 

 

 

 

Datum för installations- eller revisionskontroll 

 

 

 

 INFORMATION om 

installation av cistern 

enligt 3 kap 1 § NFS 

2021:10 
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Skyddsåtgärder vid ev. spill eller läckage (t.ex. invallning, hårdgjord yta, avloppslöst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Till informationen ska en situationsplan bifogas som visar cisternens placering samt 

avstånd till eventuella närliggande vattentäkter, dagvatten och vattendrag. 

 

• Kopia av rapport från installations/revisionskontroll ska bifogas. 

 

• Informationen ska inlämnas i god tid innan installation (minst fyra veckor innan). 

 

 

Underskrift 
Datum Namn 

 

Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken.  

 

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med 

en sådan behandling är för att kunna ta emot information om installation av cistern. 

Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi 

tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 

rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är SFS 1998:899. Årjängs kommun sparar dina 

personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt 

arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. 

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 Bygg- och miljönämnden. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-

post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  


