Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk
enligt NFS 20 kaS 1 §

Cisternägare
Fastighetsbeteckning:

Inom vattenskyddsområde:

Namn/företag:

Person/org.nr:

Kontaktperson:

Telefon/Mobiltelefon:

Postadress:

Postnr och ort:

Ja

Nej

E-postadress:

Uppgifter om cisternen
Cistern

I mark

Ovan mark

Inomhus

Utomhus

Rörledningar

I mark

Ovan mark

Inomhus

Utomhus

Cisternnummer/beteckning:

Volym i m3:

Typ av vätska som förvarats:

Cistern och rörledningar
Cisternen är tömd och rengjord:

Ja, datum:

Nej

Cisternen är borttagen:

Ja, datum:

Nej

Rörledningar tömda och rengjorda:

Ja, datum:

Nej

Rörledningar borta:

Ja, datum:

Nej

Cisternen är kvar på fastighetet men har
sandfyllts:

Ja, datum:

Nej

Påfyllnings- och luftningsrör borta:

Ja, datum:

Nej

Påfyllnings- och luftningsrör plomberade:

Ja, datum:

Nej

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan
fyllas:

Ja, beskriv:

Cisternen är skrotad:

Ja, den har omhändertagits av:

Cisternen är borttagen och såld:

Ja, firman/personen som har köpt cisternen är:

Avfallshantering
Rengöring har utförts av:
Oljeavfall lämnat till:
Transportör av farligt avfall:
Kvicksilvernivåmätare lämnad till:
Cistern lämnad till:
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enligt NFS 2017:5 6 kap 1 §

Bilagor:

Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget skrotavfall (obligatoriskt om cistern lämnad för skrotning).
Transportdokument för borttransporterat farligt avfall (om transport gjorts av externt företag).
Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget farligt avfall (om transport skett i egen regi).

Ort och datum

Underskrift

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna
behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Blanketten skickas till:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn
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Upplysningar

Enligt 6 kapitlet i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, ska cistern och rörledning som tas ur bruk
tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas.
Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag.
Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.
I första hand ska cisternen som tagits ur bruk avlägsnas. Om det innebär stora svårigheter att
avlägsna cisternen kan det vara bra att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för
att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från
tömning av cistern är farligt avfall. Farligt avfall ska omhändertas av företag med tillstånd för
detta. Om markförorening påträffas ska samhällsbyggnadskontoret omedelbart underrättas.
En cistern som är tagen ur bruk och som ska användas på nytt för förvaring av diesel,
eldningsolja eller spillolja måste anmälas till Samhällsbyggnadskontoret i god tid innan den tas i
bruk. För cistern som inte tagits ur bruk gäller kravet på återkommande kontroll.
Om ny cistern ska installeras ska en anmälan först göras till samhällsbyggnadskontoret. Blankett
finns på kommunens hemsida: www.oskarshamn.se

