Anmälan om cistern som
tagits ur bruk

SAMHÄLLSBYGGNAD
Miljöenheten
Nyköpings Kommun
611 83 Nyköping

1.

Uppgifter om ägare/ansvarig
Namn

Person-/organisationsnr.

Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefon

Mobiltelefon

E-post
2.

3.

Uppgifter om cistern
Placering

Typ av cistern

Övrigt

 I mark
 Utomhus, ovan mark
 Inomhus

 S-cistern
 Skyddad S-cistern
 K-cistern

Volym
Innehåll
Tillverkningsnr.

Följande åtgärder har utförts (markeras med kryss)

 Cistern är tömd och rengjord
 Cistern har forslats bort
 Cistern är fylld med sand eller motsvarande
 Påfyllnings- och avluftningsrör har avlägsnats
 Påfyllnings- och avluftningsrör har plomberats
 Nivålarm innehöll EJ kvicksilver
 Nivålarm innehöll kvicksilver och har hanterats på följande sätt: ____________________________
_______________________________________________________________________________
4.

Vem har utfört rengöringen/ skrotning?
Företag
Kontaktperson

5.

Telefon

Markförorening

 Har inte påträffats
 Har påträffats. Anmälan och sanering har skett.
VÄND SIDA
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
611 83 Nyköping

BESÖKSADRESS
Stadshuset, Stora Torget

TELEFON
0155-24 80 00

POSTGIRO
7 26 79-4

BANKGIRO
619-03 42

ORGANISATIONSNR
21 20 00-29 40

6.

Underskrift

Företag/ Entreprenörens underskrift:

Ort och datum

Namnteckning

Anmälarens underskrift:

Ort och datum

Namnteckning

Information
Lämpligt tillvägagångssätt när du ska ta cisternen ur bruk
1. Tömning och rengöring
När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Detta ska göras
fackmannamässigt. Omhändertagen olja och rengöringsrester klassas som farligt avfall och måste därför
omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.
2. Upptagning och bortforsling
Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning.
Observera att cisternen endast får lämnas till ett företag som har godkännande för att ta emot avfall.
Dokumentera gärna upptagande till exempel genom fotografering. Om det innebär särskilda svårigheter att
ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, till exempel sättningsskador på byggnader, kan
cisternen lämnas kvar och sandfyllas (efter rengöring) istället. Dokumentera cisternens läge då en
bortglömd cistern kanske betraktas som ett dolt fel vid försäljning av huset. Påfyllningsrör, avluftningsrör
och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att
påfyllning sker av misstag.
3. Markundersökning
Undersök marken, under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller
provtagningar). Om föroreningar upptäcks ska miljöenheten omgående underrättas. Återfyll inte gropen där
cisternen legat. Vidare åtgärder får ske först efter samråd med miljöenheten.
4. Omhändertagande av farligt avfall
Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Lämna den till
godkänd mottagare av farligt avfall eller se till att det företag som tar upp cisternen gör det. Oljerester och
rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att motta sådant.
Endast privatpersoner får transporter avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt
avfallsförordningen.
5. Intyg för cistern som tas ur bruk
Fyll i anmälan för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som möjligt till
miljö- och byggnadsförvaltningen. Kom ihåg att det företag som utfört rengöringen/ skrotning av
cisternen ska skriva under blanketten.
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
611 83 Nyköping

BESÖKSADRESS
Stadshuset, Stora Torget

TELEFON
0155-24 80 00

POSTGIRO
7 26 79-4

BANKGIRO
619-03 42

ORGANISATIONSNR
21 20 00-29 40

