Anmälan om att ta cistern ur bruk
Anmälan enligt 9 kap. 1 NFS 2003:24
Ankomststämpel

Sökande

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Uppgifter om
Csternägare och
fastighetsägare

Gatuadress

Gatuadress

Postnr.

Postadress

Postnr.

Postadress

Person-/ organisationsnr:

Person-/ organisationsnr:

Telefon (dagtid)

Telefon (dagtid)

E-post

E-post

Fastighetsbeteckning

Cisternen var placerad

Uppgifter om
cisternen

I mark

Ovan mark, utomhus

Inomhus

Om cisternen var en så kallad ”farmartank”, fanns rörledningar installerade

Ja

Nej

Cisternens volym

Ev tillverkningsnummer/beteckning mm

Innehåll (diesel, eldningsolja etc)

Uppgifter om
tillhörande
rörledningar

Rörledningarna var placerade

I mark, helt eller delvis
Ingjutna i mark, helt eller delvis
Helt friliggande

Följande arbeten
har utförts på
cisternen och
tillhörande
rörledningar

Cisternen är tagen ur bruk

Datum

Cisternen är borttagen, skrotad
Cisternen ska ställas av
Datum

Cisternen är helt tömd och rengjord
Datum

Cisternen är sandfylld
Datum

v.g. vänd

Rörledningar är tömda och rengjorda
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fortsättning från
föregående sida

Datum

Rörledningarna är borttagna
Datum

Rörledningarna är tagna ur bruk
Datum

Påfyllnings- och luftningsrör är borttagna
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Uppgifter om
markförorening

Är omkringliggande mark förorenad?

Ja

Nej

Vid upptäkt av förorening ska tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas.
Omhändertagande
av spillolja

Jag har själv kört spilloljan till kommunen återvinningscentral
Företagets namn

Ett företag har kört iväg spilloljan
Företagets telefonnummer

Information

Spillolja är klassad som farligt avfall och ska omhändertas vid godkänd
anläggning. Om du är privatperson kan du lämna oljan till kommunens
återvinningscentral i Hallsberg.
Om spilloljan tas om hand av ett företag är du skyldig att kontrollera att
transportören har länsstyrelsens tillstånd för transport och att spilloljan
transporteras till en mottagare som har tillstånd att lagra eller behandla spilloljan.
Övrig information

……………………………………………..

……………………………

Underskrift

Ort och datum

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna
kommer att registreras i Miljö- och tekniknämndens register, som är tillgängliga för allmänheten.
Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer att
registreras i Drift- och servicenämndens register, som är tillgängliga för allmänheten.

Anmälan skickas till:
Hallsbergs
kommun,
Anmälan
skickas
till: Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden, 694 80 HALLSBERG
Hallsbergs kommun, Drift- och servicenämnden, 694 80 Hallsberg
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