Bygg- och miljökontoret

Information om installation av cistern
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med
miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen
har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Sökande
Förnamn *

Efternamn *

Person-/organisationsnummer *

Eventuellt företagsnamn

Fastighetsbeteckning *

Adress *

Postnummer *

Postort *

Telefon *

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Adress

Postnummer

Postort

Eventuellt projektnummer

Uppgifter om cistern
Ange typ av vätska

Mängd i liter

Vad används vätskan till?

Finns cisternen inom vattenskyddsområdet?
Ja inre
Ja yttre
Nej

Antal cisterner

Cisternens/cisternernas volym

Cisternen/cisternerna finns
Ovan mark
Utomhus

Ledningar
Det finns tillhörande
ledningar i marken

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

I marken
Inomhus i en byggnad där
människor vistas t.ex. i
bostad, verkstad eller
liknande

Typ av cistern
S-cistern

S-cistern som är försedd
med korrosionsskydd

K-cistern

Annat förvaringssätt
Det finns tillhörande
ingjutna ledningar

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Uppgifter om cistern
Ska cisternen/behållaren invallas?
Ja

Nej

Om ja, ange invallningens volym i liter

Sker hantering på hårdgjord yta?
Ja

Nej

Är cisternen dubbelmantlad?
Ja

Nej

Om ja, ange ytans material/utformning

Uppgifter om cistern
Påkörningskydd

Tankningsplats – spillzonens utformning och konstruktion

Bilagor
Intyg om certifiering eller kontrollrapporter för cisternen, om du
ska installera en cistern
Bifogas

Situationsplan över fastigheten. Markera placeringen av
behållare/cistern samt ledningar. Markera också vattendrag,
Bifogas

Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av
cisternen/behållaren.
Bifogas

Ritning som visar uppställning av cisternen/behållare och
invallning
Bifogas

Övrigt
Övriga kommentarer

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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