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Anmälan inlämnad av 

Organisations-/personnummerNamn 

Postadress Postnummer och ort 

Placering av cistern/lösa behållare 
Fastighetsbeteckning 

Adress Fastighetsägare (om annan än ovan)

Placering inom vattenskyddsområde 

☐Ja ☐Nej

Om ja, ange vilket vattenskyddsområde 

Uppgifter om cisternen 
Gårdscistern/farmartank

☐Ja ☐ Nej

Fabrikat

Tillverkningsår Cisternen består av material

☐Spillolja

Typ av vätska som ska förvaras 

Användningsområde 

☐ Annat   Ange vad:

Placering Volym (m3) 

Cisternens korrosionsbeständighet 

☐ S-cistern ☐ Skyddad S-cistern ☐ K-cistern

Rörledningar 

☐ Rörledningar i mark  ☐ Rörledningar ovan mark ☐ Inga rörledningar

Uppgifter om övrig brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 
Namn på brandfarlig vätska

Namn på brandfarlig vätska

Mängd brandfarlig vätska (liter) 

☐ Dieselbrännolja ☐ Eldningsolja ☐ Annat

Ange vad:

☐ Bränsle ☐ Uppvärmning

☐ Cistern i mark, större än 1m3

☐ Cistern och/eller lösa behållare inom vattenskyddsområde, mer än 150 liter

☐ Cistern ovan mark, större än 1m3

Mängd brandfarlig vätska (liter) 

Mängd brandfarlig vätska (liter) 

Mängd brandfarlig vätska (liter) 

Namn på brandfarlig vätska

Namn på brandfarlig vätska

Fakturaadress (om annan än ovan) Fakturareferens (obligatorisk för e-faktura) 

Mobilnummer  Epostadress 



Avstånd från cistern/brandfarlig vätska till: 

Dricksvattenbrunn: m  Vattendrag/dike: m 

 Underlag där cisternen eller brandfarlig vätska ska placeras samt i underlag i spillzonen (t.ex. gräs, grus, betong)

Invallningen/sekundära skyddet består av följande material
Invallningens/
sekundära skyddets volym: 

 Övrig information 

Dagvattenbrunn:        m

Följande uppgifter ska bifogas för att anmälan ska kunna behandlas: 

☐ Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/diken samt
dagvattenbrunnar.

☐ Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information.

Ytterligare uppgifter kan komma att begäras in om det behövs för behandling av anmälan

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

Kontakta gärna förvaltningen för mer information, 

miljo.byggnads@gagnef.se eller 0241-151 00 (växel) 

Övriga uppgifter

 (m3)

(”Närliggande” bör anses omfatta en radie ca cirka 100m från cistern/brandfarlig vätska). 

Information om personuppgifter
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