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Anmälan om att ta cistern ur bruk
OBS en anmälan per cistern

Information
Gällande regler: Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett
skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Namnuppgifter
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer

Fax

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Ort

Uppgifter om cistern och fastighet där cistern står:
Fastighetsbeteckning:

Byggnadens adress:

Cisternens placering:
cistern i mark

cistern ovan mark

cistern inomhus

rörledningar utomhus, ej i mark

rörledningar inomhus

Rörledningar:
rörledningar i mark
Tillverkningsnummer cistern:

Cisternens volym, liter:

Vätska (eldningsolja, diesel etc):

Uppgifter om ”urbruktagandet”
När tas/togs cisternen ur bruk?

Ska den tas ur bruk;

permanent, eller

På vilket sätt kommer den att omhändertas?

tillfälligt?
Information:
Cisterner ska fortfarande kontrollbesiktigas om de inte
tagits ur bruk permanent. Intervallet varierar beroende
av cisternens korrosionsskydd och placering. Gäller
även om cisternen töms.

Skrotning
Återanvändning (för annat ändamål)
Sandfyllning
Annat sätt:__________________________

Vem kommer att utföra rengöringen (Rengöring är ett krav när en cistern tas ur bruk)?
Person/Företag :

Kontaktperson:

Skickas eller lämnas in till

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Fax

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2
MARIESTAD

0501-75 60 05
0501-75 60 20
0501-75 60 30

0501-75 60 09

www.mariestad.se
www.toreboda.se
www.gullspang.se

mbn@mariestad.se
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Anmälan om att ta cistern ur bruk
OBS en anmälan per cistern
(Påfyllningsröret ska tas bort eller plomberas, Andra anslutningar ska också tas bort. Nivåmätare etc. ska oftast
tas om hand som farligt avfall (kvicksilver))
Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att cisternen kan fyllas?

Är omkringliggande mark förorenad?

Ja

Nej

OBS! Vid upptäckt av förorenad mark skall miljökontoret omedelbart kontaktas.
Vilket system ersätter cisternen?
Ny cistern (skicka med kopia på rapport från installation och kontroll av den nya cisternen)
Fjärrvärme
Eluppvärmning
Annat system:

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

Skicka in

