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Anmälan
Information enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5

Miljöenheten
Nyköpings Kommun
611 83 Nyköping

Anmälan om installation av cistern
Till anmälan ska bifogas installationskontroll, tomtkarta i skala 1:400 med cisternens och rörledningarnas
placering samt avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter.

Cistern i mark, större än 1 m

3

Cistern ovan mark, större än 1 m

3

Cistern eller hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Cisterninnehavare
Namn/firma

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

Gatuadress/box
Postnummer

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

Postadress..................................................................

Person-/orgnr................................................................... Telefon........................................................................
Förvaring
Fastighetsbeteckning............................................................................................................................................
Typ av behållare/cistern .................................................. K/S-typ (korrosionsskydd)? ........................................
Avstånd till närmaste vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt i meter ..........................................................
Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde? Om ja, vilket ................................................................
Underlag under cistern ................................................... Underlag i spillzonen ..................................................
Om sekundärt skydd, typ och volym i liter (invallning, dubbelmantling etc).........................................................
Tillverkningsår/datum för cisternen ................................. Senaste besiktning .....................................................

Vätska
Vätska som kommer att förvaras i cisternen ........................................................................................................
Användningsområde........................................................ Volym i liter .................................................................

Installatör
Namn/firma ...................................................................... Gatuadress/box ..........................................................
Postnummer

......................Postadress ........................... Telefonnummer...........................................................
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Anmälarens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar
dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du
på www.nykoping.se/personuppgifter
För handläggning av anmälan tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut avgift enligt kommunens taxa
miljöbalken, se www.nykoping.se
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se
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