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Uppgifter om cistern som tagits ur bruk
Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Fastighetsbeteckning

Inom vattenskyddsområde
Ja

Nej

Cistern i mark som tas ur bruk ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och
rengöring. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar skall avlägsnas.
Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen bör denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt
material för att undvika sättningsskador.
Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall
och skall omhändertas av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska
miljökontoret omedelbart underrättas. Arbetet med att tömma och rengöra cistern och
rörledningar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Oljecistern har tagits ur bruk på följande sätt:
Typ av cistern:
I mark
Ovan mark
I byggnad
Utomhus

Typ av rörledning:
I mark
Ovan mark
I byggnad
Utomhus

Uppgifter om cistern och rörledning som tagits ur bruk:
Cisternen tömd, rengjord och borttagen. Påfyllnings- och avluftningsrör är
borttagna.
Cisternen tömd, rengjord och fylld med sand. Påfyllnings- och
avluftningsrören är borttagna.
Cisternen tillfälligt avställd, tömd och rengjord. Påfyllnings- och
avluftningsrören är borttagna.
Volym, m3……………………………………………………….....
Typ av vätska som har förvarats
diesel

eldningsolja

spillolja
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Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av
person/företag:

Personens/företagets telefonnummer

Avfallet har transporterats av:

Avfallet har transporterats till:

Handläggningen är kostnadsfri.
Underskrift
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få
information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har
även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Underskrift
…………………………..................................
Ort och datum

………………………………………………………………………….
Underskrift
…………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Skicka ifylld blankett och ev. bilagor till

Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se
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