Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Anmälan gäller
Fastighetsbeteckning där cisternen var belägen

Tillverkningsnummer

Volym

Cisternen var placerad
I mark
Ovan mark (utomhus)
Inomhus

Cisterninnehavare
Namn

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

E-post

Postort

Kontaktperson/uppgiftslämnare (om annan än cisterninnehavaren)
Namn

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

E-post

Postort

Uppgifter om urbruktagandet
Cistern och rörledning har tömts och rengjorts (krav)
Ja
Nej
Cisternen ska användas till annat ändamål, nämligen

Påfyllningsrör och avluftningsledning har avlägsnats eller åtgärdats så att påfyllning inte kan ske
Ja

Nej

Rengöring
Hantering av cisternen
Forslats bort/ska forslas bort (rekommenderas)
Fyllts med sand
Cisternen bedömdes vara
Hel så vitt det gick att se
Trasig
Oljeslamavfallet har omhändertagits på följande sätt

Kontroll av förorening har skett vid tankningsplats och under cisternen
Ja, så vitt det gick att se
Nej
När har cisternen tagits ur bruk

Vem har utfört rengöringen

Intyg (inget krav)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet
med särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi 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 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. 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 epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657
61 00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

