ANMÄLAN
Ta cistern och rörledningar ur bruk
Enligt 9 kap 1 § NFS 2003:24

1. Plats för cistern

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Cisterninnehavares namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress, om annan än fastighetens adress

Postnummer

Ortnamn

Kontaktperson om annan än cisterninnehavare

Telefon

E-post

2. Fastighetsägare

Namn

Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ortnamn

3. Uppgift om cistern som finns kvar.

Cisternens förläggning

Rör- och slangledningens förläggning

Vattenskyddsområde

Ovan mark

I mark

Utom vattenskyddsområde

I mark

Ovan mark

Inom vattenskyddsområde

I bostadshus/pannrum
Utomhus
Slag av vätska
Dieselolja
Eldningsolja
Cisternens rymd m3

Avfallet transporterat till avfallsanläggning
Tömd och rengjord
Påfyllningsanordning och
överfyllnadsskydd borttaget
Tillverkningsnummer

Slag av cistern
K-cistern (cistern med bra
korrosionsbeständighet)
S-cistern (cistern med mindre
korrosionsbeständighet)

4. Uppgift om cistern som är borttagen

Tömd och rengjord
Bortforslad, cisternen bortforslad till:
Avfallet transporterat till:
Tillverkningsnummer

vänd

5. Övriga upplysningar

Om tömning rengöring/skrotning är utförd av entreprenör, skicka in kopia på protokollet till
miljökontoret
Kopia på protokoll från entreprenör bifogas

Upplysningar

Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att
cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk anmäls till tillsynsmyndigheten (Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24, 9 kap 1 §).
Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (miljöbalken SFS 1998:808, 10 kap 11 §).
Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd i sådana förorenade områden
som avses i 10 kap. miljöbalken om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av
föroreningarna och där denna risk inte bedöms som ringa (Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 28 §).
För mer information om transport av avfall kontakta Länsstyrelsen i Skåne län.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

För ärendets handläggning hanteras lämnade uppgifter i miljönämndens datasystem. Du har rätt att en gång per
kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om behandlade personuppgifter Miljönämnden är skyldig att
snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut
enligt offentlighetsprincipen.
Att cisternen på ovan angivna fastighet tagits ur bruk, är tömd och rengjord, intygas härmed med
underskrift nedan:
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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