Bygg- och miljökontoret

Anmäl installation av cistern för brandfarlig vätska
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handlingar kan komma att skickas
på remiss till annan myndighet och/eller andra berörda sakägare. Handläggningen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna
sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även
begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Sökande
Namn (Företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer

Adress

Potnummer och ort

Fakturereingsadress (om annan än ovan)

Potnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

Uppgifter om cisternen (en blankett per cistern)
Fastighetsbeteckning (cisternens placering)

Besöksadress (cisternens placering)

Postnummer

Ort

Tillverkare

Tillverkningsår

Volym (m3)

Material

Ämnen som förvaras i cisternen

Sekundärt skydd
Inget
Invallning
Dubbelmantlad cistern
Annat, ange bredvid

Dubbelmantlade
rörledningar
Miljölåda
Miljöcontainer

Besikningsintervall
Typ av cistern
S-cistern
K-cistern

Certifieringsnummer
Skyddad S-cistern

Cisternens placering
Ovan mark

I mark

Inom vatten skyddsområde?
Ja

Nej

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Ledningarnas placering
Ovan mark

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

I mark

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Skyddsavstånd
Avstånd till närmaste dagvattenbrun (om cistern ovan mark)

Avstånd till vattentäkter inom 50 meters radie, ang
fastighetsbeteckning

Avstånd till ytvatten, ange typ (dike, sjö, etc)

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Handlingar som ska bifogas
- En situationsplan som visar cisternens läge
- Kopia av kontrollrapport från tillverkningskontroll och installationskontroll
Information
Endast typgodkända cisterner får användas. Installationen skall kontrolleras av ackrediterat företag som kontaktats innan arbetet
påbörjade.
Cisternkontroll sla utföras på ackrediterat företag vart 6:e (S-cistern) eller 12:e (K-cistern) år, eller efter skada och eventuell
reparation. Om cisternen är belägen inom vattenskyddsområde halveras tiden för besiktningsintervallet.
En avgift kommer att tas ut enligt bygg- och miljönämndens taxa för handläggning av ditt ärende.
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