BLANKETT

Uppdaterad 2022-02-03

Intyg om att cistern och rörledningar tagits ur bruk

Information enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2020:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Cisternägare
Cisternägares namn

Personnummer

Adress

Telefon (dagtid)

Postnummer

Ort

Har du skyddad identitet?
Ja

Mobilnummer

Fastighet där cisternen finns eller har funnits
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Om ni tar eller har tagit cisternen ur bruk ska den tömmas och rengöras. Påfyllningsrör och övriga friliggande
rördelar bör avlägsnas för att förhindra att påfyllning kan ske av misstag. För att minska risken för framtida
marksättningar ska cisternen tas bort eller fyllas med sand.
Den som utför tömning och rengöring av cisternen behöver ha nödvändig kompetens för detta.
Uppgifter om anläggningen
Cistern i mark

Cistern ovan mark

Tillverkningsnummer/Id-nummer

Cistern inomhus
Rörledningars placering (i mark, utomhus ej i mark,
inomhus)
Volym i m3 :___________

Vätska: ___________

Cistern tagen ur bruk, rengjord och tömd

Ja, datum

Nej

Rörledningar ur bruk, rengjorda och tömda

Ja, datum

Nej

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna

Ja, datum

Nej

Rörledningar borttagna

Ja, datum

Nej

Cistern borttagen

Ja, datum

Nej

/sandfylld

Uppgifter om den som utfört arbetet
Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av person/företag:
Kontaktperson

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Personens/företagets telefonnummer

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Information om transport av farligt avfall
Avfall från tömning och rengöring av cistern samt nivåmätare som kan innehålla kvicksilver klassas som farligt
avfall. Allt farligt avfall måste lämnas till mottagare med tillstånd. En yrkesmässig transportör måste ha tillstånd
för transport av farligt avfall. Som privatperson får du transportera ditt egna farliga avfall utan tillstånd. För att
som företagare få transportera det farliga avfall som uppkommer inom den egna verksamheten krävs;
•
•
•

att anmälan gjorts till länsstyrelsen om mängderna inte överskrider 100 kg eller 100 liter per kalenderår,
tillstånd om mängderna är större än 100 kg eller 100 liter per kalenderår,
tillstånd om det farliga avfallet innehåller t.ex. kvicksilver.

Vid förfrågan från miljöenheten ska transportdokument kunna vissas upp.
Avfallet har transporterats av
Avfallet har transporterats till

Övriga kommentarer

Om cisternen kommer att tas i bruk vid senare tillfälle, ska den innan dess genomgå revisionskontroll av ett
ackrediterat företag, och besiktningsintyget ska skickas in till bygg- och miljönämnden.
Avgift
Handläggningen är avgiftsfri enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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