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Anmälan om att ta cistern ur bruk

Enligt Miljöbalken och 9 kap 1 § NFS 2003:24

Obs! En anmälan per cistern!
Uppgifter om fastigheten
Byggnadens adress
Fastighetsbeteckning

Uppgifter om cisternen
Typ av cistern, volym (m3) och innehåll

I mark /golv

Ovan mark / i pannrum

Fastighetsägare
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Uppgifter om hur och när cisternen tas ur bruk
Cisternens tillhörande ledningar och påfyllningsanordning ska avlägsnas, för att undvika att olja av misstag fylls
på och orsakar oljeskador på fastigheten.
Ligger cisternen i mark ska hela anordningen (cistern och tillhörande ledningar och utrustning) grävas upp ur
marken och omhändertas.
Invänta alltid Miljönämndens besked innan du vidtar några åtgärder angående din cistern!
När ska cisternen tas ur bruk:
Ange på vilket sätt cisternen och dess tillhörande ledningar och påfyllnadsanordning kommer att omhändertas:
Avlägsnas och skrotas
Annat sätt:

Forts nästa sida 

Behandling av personuppgifter
2019-08-01

Personuppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På orebro.se kan du läsa mer om hur
Örebro kommun hanterar personuppgifter.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Tömning och rengöring av cisternen och tillhörande ledningar
Observera! Tömning och rengöring av cisternen och dess tillhörande ledningar är ett krav när en cistern
tas ur bruk!
Det krävs ingen ackreditering för att tömma och göra rent en cistern och dess ledningar. Normalt utförs dock detta
av en saneringsfirma, som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.
Om du själv ska utföra tömning och rengöring, kräver Miljönämnden att du kan visa att du har lämpliga
kunskaper om hur du ska gå till väga. Redovisa därför skriftligen till Miljökontoret hur du ska göra och invänta
vårt besked innan du vidtar åtgärder. Tömning och rengöring av cistern ska fotodokumenteras. Tänk på att
eventuella oljerester i cisternen kan vara lättantändliga. Var därför mycket försiktig när du handskas med cisternen
och eventuella oljerester och undvik att använda metoder där gnistbildning kan uppstå.
Uppsamlade föroreningar (oljeförorenat vatten, oljedränkta trasor eller motsvarande) och mätare med
kvicksilverinnehåll klassas som farligt avfall och ska lämnas in på någon av kommunens
återvinningscentraler eller till annan godkänd mottagare.
Kommer cisternen och dess ledningar att tömmas och rengöras?
Ja, arbetet ska utföras av:
Nej
Uppgifter om markförorening
Är marken omkring cisternen eller dess ledningar förorenad?
Ja
Nej
Vid upptäckt av förorenad mark ska Miljökontoret omedelbart kontaktas!

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

För anmälan om att ta cistern ur bruk uttages normalt
ingen avgift, men vid längre handläggning kan timavgift
bli aktuell. För närvarande (2019) är timavgiften
1020 kr/tim.

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

