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 Anmälan om cisterninstallation 
Informationsplikt för lagring av  
brandfarliga vätskor NFS 2017:5

OBSERVERA ATT: 

 Endast typgodkända cisterner får användas. 

 Anläggningen ska besiktigas innan den tas i bruk. 

 Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat företag, se swedac.se 

 Besiktningsprotokollet ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

   Ansvarig för anläggningen 
Namn Person/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnr) E-postadress

Fakturaadress om annan än ovan, Eventuell fakturareferens 

 Anmälan 

Nyinstallation av cistern 

    Förlängning av tidigare beslut för en befintlig cistern 

Uppgifter om cisternen 

Fastighetsbeteckning där cisternen finns 

Anläggningens adress (gata,väg) 

Cistern som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska (till exempel diesel, eldningsolja, spillolja)

Lagring av mer än 250 liter brandfarlig vätska (gäller endast inom vattenskyddsområde) 

Cisternen är placerad 

 i byggnad ovan mark

inom vattenskyddsområde 

under mark

utom vattenskyddsområde 

Ange när cisternen är installerad (vilket år) Ange fabrikat och typ av cistern 

Ange maximal volym som ryms i cisternen (m³) Ange tillverkningsmaterial 

Ange ämne som förvaras i cisternen Vilken mängd förvaras/kommer att förvaras i cisternen 

Ange användning av ämnet 
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Skyddsavstånd 
Ange avstånd till närmaste dike och/eller ytvatten och om det är dike, vattendrag, sjö 

Finns det vattentäkt(er) inom 50 m från cisternen? Ange i så fall ägare och fastighetsbeteckning nedan: 

Ägare Fastighetsbeteckning 

Skydd mot vattenförorening 

Sker hantering av ämnet på ogenomsläpplig yta? 

Nej 

Om ja. Ange ytans material  

Ja  

Kan ämnet samlas upp? 

Nej Ja 

Är cisternen invallad? 

Nej 

Om ja. Ange invallningens volym i liter 

Ja 

Om nej på allt ovan, beskriv hur hanteringen kan ske säkert. 

Övriga upplysningar 

Underskrift 

Anmälan skickas till: 

Miljö- och bygglov 
Box 66

289 03 Broby
eller via e-post till: 

miljo@ostragoinge.se

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 
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Information 
 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att 
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en 
bedömning i ditt ärende. 

Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan samt genom de uppgifter som 
framkommer under handläggningstiden. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna 
följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna 
handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighets-
utövning, rättslig förpliktelse samt allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller 
gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att 
vi ska kunna handlägga ditt ärende. 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, om inte undantag anges i dataskydds-
förordningen. 

Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens 
hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på 
kommunhuset, medtag giltig legitimation.  

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, 
Box 66, 289 03 Broby. 

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-
skyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 

Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen 
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter.  

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ . 
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