ANMÄLAN – CISTERN OCH RÖRLEDNINGAR SOM VARAKTIGT
TAS UR BRUK (9 kap. 1§ Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening av brandfarliga vätskor)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar
in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter
sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter
på www.kungsbacka.se/dataskydd

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn

Namn

Gatuadress

Gatuadress

Postnr.

Postnr.

Postadress

Postadress

Person- /organisationsnummer

Person- /organisationsnummer

Telefon (dagtid)

Telefon (dagtid)

E-post

E-post

Fastighet

Uppgifter om cisternen
Cistern i mark
Cisternens volym

Cistern ovan mark, utomhus
Vätska (diesel, eldningsolja etc.)

Cistern inomhus

Ev. tillverkningsnummer/beteckning m.m.

Tillhörande ledningar helt eller delvis under mark
Tillhörande ledningar helt eller delvis ingjutna i golv
Tillhörande ledningar helt friliggande

Följande arbeten har utförts på cisternen:
Cisternen tagen ur bruk, datum…………………………………
Cisternen helt tömd och rengjord, datum……………………………
Cisternen borttagen, datum……………………………………..
Cisternen sandfylld, datum………………………………………
Rörledningar tömda och rengjorda, datum…………………….
v.g. vänd
Kungsbacka kommun • Miljö & Hälsoskydd • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
miljo.halsoskydd@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

Rörledningar borttagna, datum………………………………….
Rörledningar tagna ur bruk, datum…………………………….
Påfyllnings- och luftningsrör borttagna, datum…………………

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Omhändertagande av spillolja vid tömning/rengöring
Spillolja är klassad som farligt avfall och ska omhändertas vid en godkänd anläggning. Om
du är privatperson kan du lämna oljan till någon av kommunens återvinningscentraler,
Barnamossen, Åsa eller Klovsten.
Om spilloljan tas omhand av ett företag är du skyldig att kontrollera att transportören har
Länsstyrelsens tillstånd för transport samt att mottagaren av oljan har tillstånd att lagra eller
behandla det.
Jag har själv kört spilloljan till kommunens återvinningscentral
Ett företag har kört iväg spilloljan, ange namn och telefonnummer
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Övrig information

……………………………………………………………………………………………………………
Datum
Underskrift

2011-03-21 /MB
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