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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Cisternägare
Namn

Personnummer eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon (dagtid)

E-post

Fastighet

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej

Fastighetsägare (om annan är cisternägare)
Namn

Personnummer eller organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon (dagtid)

E-post

Fastighet

Uppgifter om vilken slags anläggning
Cistern i mark
Cisternens volym i liter

Cistern ovan mark utomhus
Vätska (eldningsolja, diesel, med mera)

Rörledningar i mark

Rörledningar utomhus men inte i mark

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk
Är cisternen tagen ur bruk?
Ja, datum:
Nej
Är cisterner tömd och rengjord?
Ja, datum:
Nej
Är cisternen borttagen?
Ja, datum:
Nej
Är påfyllnings- och luftningsrör borttagna?
Ja, datum:
Nej

Cistern inomhus
Eventuellt tillverkningsnummer eller beteckning

Rörledningar inomhus

Är rörledningarna tagna ur bruk
Ja, datum:
Nej
Är rörledningarna tömda och rengjorda?
Ja, datum:
Nej
Är cisternen sandfylld?
Ja, datum:
Nej
Är rörledningarna borttagna?
Ja, datum:
Nej

Vem har utfört rengöringen?
Företag

Kontaktperson

Telefon

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Övriga upplysningar

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Avgift
Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga din anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.
Lämpligt tillvägagångssätt när du ska ta cisternen ur bruk
1. Tömning och rengöring
När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Detta ska göras fackmannamässigt. Omhändertagen olja och rengöringsrester klassas som farligt avfall och måste
därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.
2. Upptagning och bortforsling
Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för
skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till ett företag som har godkännande för att
ta emot avfall. Dokumentera gärna upptagande till exempel genom fotografering. Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, till exempel
sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar och sandfyllas (efter rengöring) istället. Dokumentera cisternens läge då en bortglömd cistern kanske betraktas som ett dolt fel vid
försäljning av huset. Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.
3. Markundersökning
Undersök marken, under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagningar). Om föroreningar upptäcks ska miljö- och byggnadsförvaltningen
omgående underrättas. Återfyll inte gropen där cisternen legat. Vidare åtgärder får ske först
efter samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen.
4. Omhändertagande av farligt avfall
Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall.
Lämna den till godkänd mottagare av farligt avfall eller se till att det företag som tar upp cisternen gör det. Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag
som har tillstånd till att motta sådant. Endast privatpersoner får transporter avfall från sin egen
cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen.
5. Intyg för cistern som tas ur bruk
Fyll i anmälan för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som
möjligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. Bifoga eventuella fotografier eller dylikt. Till
anmälan ska du också bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt
ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget.
Läs mer
Du kan också läsa mer om vad du ska tänka på när du tar cisterner ur bruk i Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS
2017:5.
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

