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Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning 

      
 

Fastighetsägare, namn 

      

Telefon 

      

Fastighetsägare, adress 

      

Postadress 

      

Fastighetsägare, E-post 

      

 

Cisternägare/ Fakturamottagare (om annan än fastighetsägaren) 

Namn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Adress 

      

Postadress 

      

Faktureringadress  

      

Telefon 

      

Eventuell referenskod 

      
 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. 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 kontakta oss på 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 

 

Anmälan avser följande cistern/cisterner: 

Typ av vätska som ska förvaras 

 Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³  

 Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ (ej cisterner inomhus) 

 Cistern eller annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (>250liter) 

Innehåll 

      

Material 

      

Korrosionsskydd 

 K-cistern     S-cistern     Skyddad S-cistern 

Volym 

        m
3 

 

Skydd mot mark– och vattenförorening 

Ska cisternen placeras inom vattenskyddsområde? 
 Nej     Ja    
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Finns vattentäkt/dricksvattenbrunn inom 50 meter från 
cisternen? 

 Nej     Ja    

Finns dike, vattendrag eller dagvattenbrunn inom 50 meter 
från cisternen? 

 Nej     Ja    

Placeras cisternen på tät och beständig yta? 
 Nej     Ja, ytans material:          

Skall cisternen vallas in? 
 Nej     Ja, invallningens 

volym:         

Kommer påkörningskydd att anordnas? 
 Nej     Ja    

 Situationsplan med cisternens placering bifogas. 

Övriga upplysningar/ bilagor:       

 

Avgift  

Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i Karlskoga 
och Storfors kommuner. 

Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift 

 

Namnförtydligande  

      

 
Skicka ifylld blankett till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 
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