Anmälan
Installation av Cistern för förvaring av
brandfarlig vätska
Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.

Cisternägare

Namn

Organisations-/personnummer

Telefon

Utdelningsadress

Ange fastighetsbeteckningen för den fastighet där cisternen är placerad

Fastighetsägare Namn

Person-/organisationsnummer

(om annan
cisternägare)
Telefon

Uppgifter om
cisternen




Utdelningsadress




I mark

Ovan mark
Ange installationsdatum för cisternen

Inomhus

Finns cisternen inom vattenskyddsområde?







Utomhus

Markförlagda ledningar

Ingjutna ledningar
Ange cisternens volym (m3)

Ange datum för installations-/revisionskontroll

Ja

Nej
Ange vilken typ av cistern anmälan gäller
(korrosionsbeständighet/certifierad 1)

Ange vilken typ av vätska som ska förvaras i
cisternen och vilken klass vätskan tillhör

Ange vilka skyddsåtgärder som finns för eventuellt spill eller läckage t.ex. invallning eller hårdgjord yta

Underskrift

Signatur sökande

Datum

Namnförtydligande sökande

Om cisternen inte är certifierad ska den genomgå en tillverknings- och konstruktionskontroll.
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
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POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

Anmälan
Installation av Cistern för förvaring av
brandfarlig vätska
BILAGA 1
Till anmälan om installation av cistern ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen ska visa cisternens
placering samt avstånd till eventuella närliggande vattentäckter, dagvatten eller vattendrag.
Kopia på rapport från installationskontroll/revisionskontroll ska bifogas när det krävs.
Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en handläggningsavgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften baseras
på taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Ifylld anmälningsblankett skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller mailas till: kommunen@gislaved.se

2
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS
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TELEFON
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ORGANISATIONSNR
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Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
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Anmälan
Installation av Cistern för förvaring av
brandfarlig vätska
BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
anmälan.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med anmälan och eventuella yttranden från sakkunniga i ärendet exempelvis Länsstyrelsen,
installatören och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun. Om du inte lämnar in de uppgifter som
behövs för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick
vilket ökar risken för att Gislaveds kommun avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en anmälan om att du vill installera en cistern. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med sakkunniga i ärendet,
Länsstyrelsen, installatörer och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun samt med de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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