INFORMATION enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Informationsblankett för cistern som tagits ur bruk.
1 INFORMATÖR
Namn

Telefon

Adress

E-post

Postnummer och ort

Mobil

Faktureringsadress (om annan än ovan)

2 UPPLYSNINGAR
Fastighet (där cisternen står/har stått)

Cisternens placering

Typ av cistern (S- eller K-cistern)

Total volym (m3)

Innehåll

ovan mark, utomhus

Diesel

ovan mark, inomhus
i mark

Eldningsolja
Tillverkningsnummer

Cistern bortforslad

Påfyllnadsrör pluggat

Hyrcistern (återlämnad)

Övrigt

Bensin

Är cisternen tömd och rengjord?

Hur tas ev. olje-/dieselrester om hand?
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Var god vänd!

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala kommun
behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett kommer att registreras i
bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare
information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

Information om cisterner som tas ur bruk
Enligt föreskriften (NFS 2017:5) är en cistern tagen ur bruk och befriad från krav på
periodisk kontroll först när bygg och miljö Sala-Heby fått en informationsblankett om
detta. En cistern som tas ur bruk ska rengöras. Ackrediterat cisternföretag bör
anlitas för tömning/rengöring av cistern. Det olje- och dieselspill som uppstår vid
rengöring av cistern ska hanteras som farligt avfall. Upptäcks föroreningar i marken
när cisternen tas upp, kontakta omgående miljöenheten.
Grundregeln är att cistern som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Om cistern ej
tas bort ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas, t.ex. att
påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. När det gäller cistern som är placerad i
mark kan Bygg- och miljönämnden endast i undantagsfall godta att cisterner lämnas
kvar. Då ska cisternen fyllas med sand och en miljöteknisk markundersökning kan
krävas.
Avgift
Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande
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Bygg och miljö Sala-Heby
Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Stora torget 1
Tfn: 0224-74 70 00 E-post: byggmiljo@sala.se

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala kommun
behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett kommer att registreras i
bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare
information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö Sala-Heby.

