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Installation av cistern
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Uppgifter om
fastigheten där
cisternen är
placerad

Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetsägarens namn
Postadress
E-post

Ansvarig för
cisternen

Vilken firma gör
installationskontrollen?

Telefon (inklusive riktnummer)

Namn
Postadress
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Installationsdatum

Postnummer och postadress
E-post

Cisternen
Ska vara
typgodkänd

Innehåll
i cisternen

Telefon

Tillverkningsnummer och typ
Total volym
kubikmeter

Eldningsolja

Diesel

Spillolja

Annat, beskriv:

Hantering av brandfarliga vätskor sker på hårdgjord yta av typ:
______________________________________________________________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Placering av
cisternen

Inom vattenskyddsområde

Nedgrävd

Invallad, ange volym ________________ kubikmeter
I byggnad, med golvbrunn
Utomhus

Jag skickar
med följande
handlingar

Finns påkörningsskydd

Ja

Nej

Rörledningar är dragna ovan mark

Ja

Nej

Bifogar senaste kontrollrapporten/installationsrapporten
Bifogar fastighetskarta som:
• visar cisternens och rörledningarnas placering
• markerar vattentäkter som ligger inom en radie av 200 meter.

Lämna bifogade handlingar i ett exemplar. Handlingarna ska vara ritade med linjal, skalenliga, måttsatta, svartvita och kontrast
rika. De ska vara tydliga, lättlästa och markerade med fastighetsbeteckning. Handlingar på rutat papper accepteras inte.
Kom ihåg att skicka med den senaste kontrollrapporten/installationsrapporten.

Jag lämnar
ytterligare
uppgifter

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Ett ackrediterat företag, med intygad teknisk
kompetens, ska besiktiga den tomma cisternen och
rörledningarna innan du börjar använda dem.

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
och invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har
hand om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och
tillsynsuppdrag. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och
bygglovsärenden. Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad
olika lagar med tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel
plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen
och förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker
därmed utifrån att det finns rättsliga förpliktelser och för att den
fullgör uppgifter av allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt
ärende på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som
personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter.
Uppgifterna sparas i våra ärendehanteringssystem och arkiveras
enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar
som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar
endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller
myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

Nöjd-kund-undersökning
Vi deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
kundundersökning Nöjd-Kund-Index för att ta reda på vad du tycker
om vår service samt kunna utveckla och förbättra vår service. Du
som varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett
undersökningsföretag. De myndighetsområden som omfattas av
kundundersökningen är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Flera kommuner i Sverige deltar i undersökningen. Förutom att
kommunen får ett underlag för att prioritera insatser, kan kommunen
också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära
av varandra.
Du kan läsa mer om undersökningen och följa tidigare resultat på
SKL:s webbplats skl.se/företagsklimat.
I enlighet med dataskyddsförordningen är all data som lagras i SKL:s
insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för
statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer
eller företag i databasen.
Du kan läsa mer om hur undersökningsföretaget hanterar dina
personuppgifter på deras webbplats origogroup.com.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig är det
enklast att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon
0171-62 50 00 eller e-post kommunen@enkoping.se.

