Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

INFORMATION
om cistern som ska tas ur bruk
Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Fastighetsbeteckning (där cisternen är/var installerad)

Uppgifter om anordningen
Förläggning/placering
Cistern i mark

Rörledningar i mark

Cistern ovan mark, utomhus

Rörledningar ovan mark, utomhus

Cistern ovan mark, inomhus

Rörledningar ovan mark, inomhus

Rörledningar ingjutna i golv eller vägg
Cisternen är installerad inom vattenskyddsområde
Ja

Nej

Cisternen är tillverkad av
Metall

Plast

Rörledningar är tillverkade av
Metall

Plast

Cisternens volym (liter)

Tillverkningsnummer

Typ av vätska som har förvarats i cisternen
Diesel

Eldningsolja

Spillolja

Annat:

Installationsdatum

Anordningen ska tas ur bruk på följande sätt
Cistern
Töms
Rengörs

Rörledningar (påfyllning, luftning)
Töms
Rengörs
Tas bort
Plomberas

Tas bort
Sandfylls*
*) Vi godtar sandfyllning enbart för markförlagda cisterner som är mycket svåra att avlägsna.
Datum då du planerar att ta cisternen ur bruk

Vem utför rengöringen?
Företag
Kontaktperson

Telefonnummer

Transport av avfall
Avfall (metall, plast) transporteras till
Transportör
Farligt avfall (oljerester, absorbtionsmedel, nivåmätare med mera) transporteras till
Transportör

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Vad innebär det att en cistern ”tas ur bruk”?
Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter avlägsnas och skrotas.
Sandfyllning kan vara ett alternativ för markförlagda cisterner som är svåra att avlägsna. Vid
sandfyllning är det särskilt viktigt att tömning och rengöring utförs noggrant, så att det inte finns
oljerester kvar i cisternen. Påfyllnings- och avluftningsledningar samt övriga friliggande rördelar
ska avlägsnas. Om detta inte är möjligt ska samtliga rörledningar plomberas.
Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall
och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta.
Om du påträffar markförorening ska du omedelbart berätta det för bygg- och miljönämnden.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas
för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

