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Information om kontroll av cistern för mer än 1 m3 brandfarlig 
vätska eller spillolja 
Kontaktuppgifter 

Namn Eventuellt företagsnamn 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Telefon (dagtid) Mobiltelefon E-postadress 

   
Organisationsnummer/personnummer 

 

Faktureringsadress 
Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit under 

 Kontaktuppgifter  Särskild fakturaadress enligt nedan  

Adressat Referens etc 

  
Adress Postnummer Ort 

   

Uppgifter om cisternen 
Fastighetsbeteckning på fastighet där cisternen finns 
 

      
 

      
 

      
 

      

 
Cisternen är placerad 

 ovan mark a  i mark  i bostadshus  i annan byggnad (ange vilken sorts byggnad) 

Vad används vätskan till b 

 

Bifoga 
Följande bifogas 

 Kopia på kontrollrapport för cistern 
 Situationsplan över fastigheten om cisternen är placerad utomhus (i eller ovan mark). Markera placeringen av cistern och ledningar. Markera också 

vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter, energibrunnar och liknande.  

Övrigt 
 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling 
är handläggning av anmälningar av installationer av nya cisterner och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina 
uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som 
uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr 
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Blanketten skickas till  
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Avgift 
Avgift utgår enligt taxan som kommunfullmäktige har fastställt. 

 

a Cistern ovan mark är placerad ovan mark så att hela cisternens mantel kan inspekteras. 
b Vätskornas användningsområde, till exempel uppvärmning, bränsle till fordon, spillolja från verkstad och liknande. 
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