ANMÄLAN OM
CISTERN OCH RÖRLEDNING SOM
VARAKTIGT TAGITS UR BRUK
Enligt 9 kap. 1 § NFS 2003:24

Vid frågor kontakta:

Sida
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Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Cisterninnehavare/uppgiftslämnare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Uppgifter om cisternen
Fastighetsbeteckning *

Fastighetens adress om annan än ovanstående

Cisternen förlagd *

Placering *

Under mark

Ovan mark

Eldningsolja

Inne

Ute

Cisternens volym (m3)

Lagrad vätska*

Diesel

Spillolja

Vidtagna åtgärder*

Datum för åtgärd *

Cisternen tömd
Cisternen rengjord
Cisternen borttagen
Cisternen fylld med sand
Påfyllningsrör borttagna
Påfyllningsrör plomberat
Överfyllnadsskyddet bortkopplat
Cisternen tillfälligt avställd, tömd och rengjord. Påfyllnings- och luftningsrör försedda
med plomberade stoser.
Övriga upplysningar *

Cisternen ersätts av en ny. Observera kravet på information enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24.
Övergått till annan uppvärmningsmetod. Ange vilken:
Anlitade entreprenörer
Företag som anlitats för rengöring (namn på företag)
Företag som anlitats för borttagande av cisternen (namn på företag)
Farligt avfall har lämnats till (namn på företag)

Blanketten fortsätter på nästa sida.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Stadshuset, Odengatan 37

Telefon

E-post

Fax

Hemsida

026-24 00 00
026-27 07 75

vgs@sandviken.se
www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Sida

2(2)
Markförorening *
Har påträffats. Observera att underrättelse ska lämnas till tillsynsmyndigheten på särskild blankett om
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Har inte påträffats
Övriga upplysningar

Bilagor
Ange eventuella bilagor som bifogas

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *
Namnförtydligande *

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

Upplysningar
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor ska cisterner och rörledningar som tas ur bruk tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som
hindrar att cisternen kan fyllas. Så länge dessa åtgärder inte är vidtagna kvarstår kravet på återkommande kontroll
enligt NFS 2003:24. Om cistern och rörledning som har tagits ur bruk åter tas i bruk vid senare tillfälle, ska kontroll
innan dess genomföras av ett ackrediterat företag.

