Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Information om cisterner och
rörledningar som tagits ur bruk
Enligt NFS 2017:5
Cisternägare
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Typ av cistern
Tidigare användningsområde och typ av vätska
Cistern
Ovan mark
Inomhus

Rörledningar
I mark
Utomhus

Ovan mark
Inomhus

I mark
Utomhus

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk
Cistern och rörledning bedömdes vara
Hel
Trasig
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Ingen förorening kunde noteras.
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Funnen förorening är försumbar eller åtgärdad.
Är cisternen tagen ur bruk?
Nej

Ja, ange datum

Är cisternen tömd och rengjord?
Nej

Ja, ange datum

Är cisternen borttagen?
Nej

Ja, ange datum

Är påfyllnings- och luftningsrör borttagna?
Nej

Ja, ange datum

Ange åtgärder som gjorts för att förhindra att cistern åter kan fyllas.

Är rörledningarna tagna ur bruk?
Nej

Ja, ange datum

Är rörledningarna tömda och rengjorda?
Nej
Ja, ange datum
Är cisternen sandfylld?
Nej

Ja, ange datum

Är rörledningarna borttagna?
Nej
Ja, ange datum

Avfallshantering
Hur har oljeslamsavfallet hanterats?
Innehöll nivåmätare/larm kvicksilver? Om ja, hur hanterades kvicksilvret?
Nej

Ja

Företag som anlitats för arbetet
Företag
Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

Övriga upplysningar

Bilagor
 Saneringsintyg från det företag som tömt och rengjort cisternen.
 Intyg om mottagande och skrotning från materialåtervinningsföretag.
Viktig information
Miljöenheten tar inte ut avgift för handläggning av informationsärende gällande cisterner och rörledningar som
tagits ur bruk.
Observera att miljöenheten i Borgholms kommun måste kontaktas om du upptäcker en förorening som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö och att en särskild anmälan kan krävas innan
efterbehandling görs av sådan.
När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på innehåll och rengöras. Arbetet bör utföras
av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska
påfyllningsledningarna tas bort eller plomberas. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan
alternativet vara att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.
Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig
mottagare, till exempel en återvinningscentral. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas
som farligt avfall. Cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.
Blanketten ska vara korrekt ifylld och samtliga relevanta bilagor ska medfölja.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga
uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

