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Skickas till 

Överkalix kommun 

Bygg- och miljökontoret 

956 81 ÖVERKALIX 

 

1. Fastigheten där cisternen ska placeras  

Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

Fastighetsägare 

      

Telefonnummer till fastighetsägaren 

      

 

2. Ägare till cisternen 

Namn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Skriftlig kommunikation sker helst med 

 E-post   Brevpost 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

      

Mobiltelefon 

      

 

3. Uppgifter om cisternen och rörledningarna 

Cisternen är en   S-cistern    S-cistern med korrosionsskydd    K-cistern 

Cisternen finns 

 I marken, >1000 m3 

 Ovan marken, > 1000 m3 

Total volym 

Total volym: ……………. m3 

Total volym: ……………. m3 

Cisternens placering 

 Inomhus    Utomhus 

 Inomhus    Utomhus 

Rörledningarna placeras/finns placerade     I marken    Ovan marken 

Följande vätska förvaras i cisternen: ……………………………………………………………………………………. 

Finns det sekundärt skydd (t.ex. invallning, dubbelmantling)?    Ja    Nej 

Om ja, ange typ av skydd och volym 

Typ: ……………………………………………………………..  Volym: …………….. m3 

Vilket material finns under cisternen? : ………………………………………………………………………………… 

Vilket material finns i spillzonen? ………………………………………………………………………………………. 
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4. Avstånd

Vänligen ange avstånd till närmaste 

Vattendrag: ………….… m  Vattentäkt: ……….…… m   Dagvattenbrunn: …………….. m 

5. Till anmälan ska följande bifogas

 Situationsplan där cisternen och rörledningarna är utmarkerade. Vattendrag, dagvattenbrunnar och

vattentäkter ska finnas med på situationsplanen

Handläggning 

Vänligen skicka in en fullständigt ifylld blankett. Om viktiga uppgifter saknas kan vi fråga 

om kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. Detta innebär att det kan ta längre 

tid innan ni får ett beslut från oss.  

Avgift 

Vid anmälan installation av cistern tar kommunen ut en avgift motsvarande en timmes 

handläggningstid, enligt taxa inom miljöskyddskontrollens område. 

Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 

personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera 

handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 

Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert 
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under http://overkalix.se/
kommun/miljoavdelning/delgivning/. 

Underskrift av verksamhetsutövaren 

……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 
Namnteckning 

……………………………………………… 
Ev. titel 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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