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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANMÄLAN OM CISTERN OCH RÖRLEDNINGAR SOM
VARAKTIKGT TAS UR BRUK
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS
2003:24)

Rensa fält

FASTIGHETSBETECKNING
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Cisternägare
Namn

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

Uppgifter om cisternen
Cisternens placering
I mark

Ovan mark, utomhus

Inomhus

S-cistern

Skyddad S-cistern

Dieselolja

Spillolja

Typ av cistern
K-cistern
Typ av vätska som förvarats
Eldningsolja
Cisternens volym

Tillverkningsnummer

Internt cisternnummer

m³
Tillhörande ledningar är helt eller delvis under mark
Tillhörande ledningar är helt eller delvis ingjutna i golv
Tillhörande ledningar är helt friliggande
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CISTERNEN HAR TAGITS UR BRUK PÅ FÖLJANDE SÄTT (kryssa för det som är aktuellt)
Cisternen är tömd och rengjord

Ja, datum

Nej

Cisternen är helt borttagen från fastigheten

Ja, datum

Nej

Rörledningar är tömda och rengjorda

Ja, datum

Nej

Rörledningar är borttagna/plomberade

Ja, datum

Nej

Påfyllnings- och luftningsrör är borttagna/plomberade

Ja, datum

Nej

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Marförorening har inte påträffats
Markförorening påträffad. Beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas:

RENGÖRINGEN HAR UTFÖRTS AV
Företag

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT AVFALL
Egen transport till mottagningsstation för hushållens farliga avfall
Omhändertaget av företag med tillstånd att hantera farligt avfall.
Ange vilket nedan företag, om det är ett annat än det som rengjorde cisternen.
Företag

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

OBS! Kvitto på inlämnad eller omhändertagen mängd ska alltid bifogas anmälan.
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Avgift
För handläggning av anmälan om att cistern varaktigt tas utr bruk, tas en avgift ut enligt Hammarö
kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Avgiften är för närvarande 1 240 kronor.

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!

Skriv ut

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-20
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