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Information om att cistern tagits ur bruk
Information enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets
författningssamling 2017:5

Sökande

Personnamn/bolagsnamn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Ort

E-post

Fastighet där cisternen varit placerad
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Uppgifter om cisternen

☐ Cistern i mark
☐ Inom vattenskyddsområde
Cisternens volym

Vätska som förvarats i cisternen

☐ Eldningsolja
Annat:

☐ Cistern ovan mark, utomhus ☐ Cistern ovan mark, inomhus
☐ Utanför vattenskyddsområde
Tillverkningsnummer

☐ Diesel

Installationsnummer

☐ Bensin

Uppgifter om hur cisternen hanterats

☐ Cisternen borttagen
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna
☐ Cisternen är rengjord och fylld med sand
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör är borttagna
☐ Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör är försedda med plomberade stoser
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☐ Spillolja

Årtal

Årtal

Årtal
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Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring
Bolagsnamn

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Transport av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Transport av farligt avfall
Typ av avfall

Avfallet har transporterats till
Transportör

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk
Tömning och rengöring
Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är
svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i
marken. Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.
Ta bort rör
Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt
att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.
Hantering av farligt avfall
Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall
och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.
Markföroreningar
Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera byggoch miljöenheten på miljo@vargarda.se eller telefon 0322-600 600 (växel).
Om cisternen tas i bruk igen
Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat
företag och miljöförvaltningen ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningsintyget
ska skickas till miljöförvaltningen.

Verksamhetsansvariges namnteckning
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande
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Upplysningar
Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare upplysningar på telefon 0322-600 600.
Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad
GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du
på www.vargarda.se.
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