
Anmälan

Miljö- och byggnadsnämnden 
om cistern tagen ur bruk 1(2)
enligt NFS 2003:24 9 kap 1 § 

Anmälan inlämnad av 

Organisationsnummer / personnummer Fastighetsbeteckning 

Ägare/kontaktperson Telefon 

Postadress Postnummer och ort

Cistern (vänligen fyll i en blankett per cistern) Rörledningar 
utomhus utomhus i mark

ovan mark inomhus 

i mark

ovan mark inomhus 

Cisternnummer/beteckning: ____________ Volym i m3: ___________ Vätska:_________________ 

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk 
Cistern borttagen ja, datum: ____________  nej 

Rörledningar borttagna  nej 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna  nej 

Påfyllnings- och luftningsrör plomberade  nej 

Cistern tömd och rengjord  nej 

Rörledningar tömda och rengjorda 

ja, datum: ____________ 

ja, datum: ____________ 

Ja, datum 

ja, datum: ____________ 

ja, datum: ____________  nej 

Cisternen är kvar på fastigheten men har 
sandfyllts ja, datum: ____________  nej 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen 
kan fyllas ja, nämligen: ______________________________________ 

Cisternen är skrotad ja, den har omhändertagits av: 

Cisternen är borttagen och såld 

_________________________________________________ 
Föroreningar 

Kontroll har skett vid tankningsplats och under cistern. Inga föroreningar kunde noteras. 
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cistern. Funnen förorening är försumbar eller åtgärdad. 

Observera att du måste kontakta miljöförvaltningen om du upptäcker en förorening som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön.  

 ________________________

ja, firman/personen som har köpt cisternen är:



Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om 

fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera  ärenden 

och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen. 

Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras 
kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra  vårt 
uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan  exempelvis vara 
landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera. 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett 

personbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att 

vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Personuppgiftsansvarig är miljö‐ och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av 

dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till  registrator@gagnef.se . 

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 

Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida  
www.gagnef.se/personuppgifter 

Underskrift

Ort Sökandens underskrift 

 ..........................................................  ................................................................................ 
Datum Namnförtydligande, var god texta 

 ..........................................................  ................................................................................ 

Anmälan sänds till:

Miljö- och byggförvaltningen  Gagnefs kommun, 785 80  Gagnef 
eller till miljo.byggnads@gagnef.se

Bilagor 
Rengörings‐ och avgasningsintyg (obligatoriskt om externt företag anlitats) 

Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget skrotavfall (obligatoriskt om cistern lämnad för 
skrotning) 

Fotografier (obligatoriskt om rengöring utförts i egen regi) 

Transportdokument (om transport gjorts av externt företag) 

Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget farligt avfall (om transport skett i egen regi) 

Uppgifter enligt dataskyddsförordningen

Rengöring har utförts av Transportör av farligt avfall 

Oljeavfall lämnat till Kvicksilvernivåmätare lämnad till 

Övrigt avfall Övrigt avfall lämnat till 
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