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2019-01-04
Information/ansökan om
installation av cistern
Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarlig vätska samt
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Blanketten gäller:
Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern (1)
Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (2)
Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (3)
Om vattenskyddsområde, ange vilket: ……………………………………………………………………………
Fastighet där cistern ska installeras: ……………………………………………………………
Cisternägare
Cisternägares namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon (dagtid)

Postnummer

Ort

Mobilnummer

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Cisternägares namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon (dagtid)

Postnummer

Ort

Mobilnummer

Uppgifter om anläggningen eller hanteringen som planeras (kryssa fler, vid behov):
Cistern i mark, mer än 1m3

Cistern ovan mark, mer än 1 m3 men högst 10 m3

Cistern för brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (2)

Tillhörande markförlagda ledningar (4)

Tillhörande ingjutna ledningar (4)

Förvaring, typ av behållare (5):
S-cistern

S-cistern som försetts med korrosionsskydd

K-cistern

Annat: …………………………………………………… (6)
Var god vänd!

Vätska
Typ av vätska/vätskor: ……………………………………………… Mängd i liter: …………………………………
Användningsområde: …………………………………………………………………………………… (7)
Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Risker och skydd
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?
Sker hantering på hårdgjord yta?
Ska cistern/behållare invallas?

Nej
Nej

Nej

Ja

Ja, ange ytans material: ……………………………
Ja, ange volym i liter: …………………………………… (8)

Ska cistern/behållare förses med påkörningsskydd

Nej

Ja (9)

Dokument som bifogats:
Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
Situationsplan över fastigheten med utmarkerad placering av behållare/cistern och i
förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern (frivilligt)

Övriga upplysningar:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avgift:
För handläggning av information/anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
En avgift om 872 kr (åttahundrasjuttiotvå) kr tas ut för handläggning av information/ansökan om :
 Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i mark.
 Installation av markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan
mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja,
 Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark som rymmer mellan 110 m3.
En avgift om 2 616 (tvåtusensexhundrasexton) kr tas ut för handläggning av hantering av mer än 250
liter brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.
Personuppgiftsinformation: Jag har läst ” Information om behandling av registrerade
personuppgifter” i bilagan.
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Samtliga punkter markerade med siffror finns förklarade i ett separat dokumentet som finns
tillgängligt hos miljöenheten.
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Information om behandling av registrerade
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som
du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att
du har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support av vårat
verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. 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 på: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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