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Anmälan om cistern som tas ur bruk/skrotas
Enligt NSF 2003:24, kapitel 9 § 1

Cisternägare*
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

Kontaktperson

E-post

Fastighetsägare om annan än cisternägare
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

Kontaktperson

E-post

Fakta om cistern och placering
Utomhus i mark

Utomhus ovan mark

Inomhus

Fastighetsbeteckning

Cisternens tillverkningsnummer

Cisternens installationsår

Material

Volym

Typ av vätska

Rengöring/tömning
Datum för rengörning och tömning:
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Rengöring och tömning utförd/utföres av (bifoga saneringsintyg)
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Forts nästa sida

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill
Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-381 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Uppgifter om eventuell kvarvarande vätska
Finns/fanns vätska kvar i cisternen?
Ja
Nej
Om ja, hur ska/har den omhändertas/omhändertagits?
Av företag ackrediterat för kontroll av cisterner
Annat sätt, ange hur________________________________________________________________

Övriga fakta om cisternen
Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska avlägsnas.
Är cisternen borttagen / Kommer cisternen att tas bort?
Om nej, ange skälen till att cisternen ej avlägsnas?

Ja

Nej

Kommer åtgärder (ex avlägsnande av påfyllnadsrör och avluftningsledning) att vidtas för att förhindra att
påfyllning sker av misstag?
Ja
Nej
Annat sätt, ange hur:

Om markförorening påträffas ska Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen omedelbart underrättas enligt
10 kap 11 § miljöbalken. Sanering ska ske efter anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Härmed intygas att:
markförorening ej påträffats
markförorening påträffad, anmäld och sanerad:

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.

