ANMÄLAN OM OLJECISTERN
SOM TAGITS UR BRUK
enligt 9 kap 1§ Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Uppgifter om cisternägaren
Cisternägare

Organisations/person nr

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefon - bostad

Telefon - mobil

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om cistern



Typ av vätska som har förvarats
Cisternens placering

 I mark

Diesel

 Ovan mark

Cisternen är borttagen.
Påfyllnings- och avluftningsrör är borttagna.
Cisternen är rengjord invändigt.
Cisternen är rengjord och fylld med sand.
Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord.
Påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade.
Nivåmätare innehöll kvicksilver.
Bifogar intyg* över att cisternen är tömd och rengjord
Övergått till annat uppvärmningssystem



Eldningsolja

 Inomhus

 Spillolja
Volym: _______ (m3)

Ja

Nej





















Årtal

Ange vilket system:
* Cistern som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Innehållet från cisternen samt nivåmätare
innehållande kvicksilver klassas som farligt avfall. Det ska omhändertas av godkänt företag.

............................................................................................................................................................
Datum
Namnteckning

Personuppgifter som lämnas till miljö- och byggnadsnämnden kommer att behandlas av oss för att fullgöra våra åtaganden mot dig.
Uppgifterna används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera.

2.
Anmälan skickas till Miljö- och byggnadsnämnden, Box 59, 360 70 Åseda

Information kring cisterner och rörledningar som tas
ur bruk
Krav enligt lagstiftningen
Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) 9 kap 1§, om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor, skall cistern och rörledningar som tas ur bruk tömmas och
rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan
fyllas.
Rester från rengörning samt eventuell nivåmätare som innehåller
kvicksilver är klassat som farligt avfall.
Rekommendationer
Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas.
Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att förhindra att
påfyllning kan ske av misstag.
För cistern i marken
Om det är möjligt att gräva upp cisternen och återvinna
den bör detta göras, i annat fall skall den fyllas med sand
för att undvika marksättningar.

Anmälan skickas till Miljö- och byggnadsnämnden, Box 59, 360 70 Åseda

