Sid 1 (2)

Informera om cistern som tagits ur bruk
Enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10)
Säters kommun, Miljö- och byggenheten
Box 300, 783 27 Säter
miljo@sater.se, 0225-55 000

Cisternägare
Företagsnamn eller personnamn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Postort

Faktureringsadress om annan än ovan

Cisternens placering
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Ovan mark utomhus, ange typ av underlag ……………………………………
Under mark utomhus
I byggnad

Uppgifter om cisternen
Cisternens volym

Vätska som förvarats i cisternen (diesel, eldningsolja, spillolja ect)

Ev. tillverkningsnummer/beteckning

Datum för när cisternen togs ur bruk

Nivålarm innehöll kvicksilver
Ja, beskriv hanteringen ……………………………………
Nej

Markföroreningar
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cistern. Inga föroreningar kunde noteras.
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cistern. Funnen förorening är åtgärdad.
Observera att du måste kontakta miljöinspektör på miljö- och byggenheten om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit
förorenat.
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Vidtagna åtgärder (flera val behövs)
Cisternen och dess ledningar är tömda och rengjorda
Cisternen och dess ledningar är borttagna
Cisternen finns kvar och är fylld med sand
Cisternen finns kvar och är tillfälligt avställd
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är borttagna
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring
Företagsnamn

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Avgifter
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av information om cistern som tagits ur bruk enligt en taxa, fastställd av
kommunfullmäktige.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat, registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Vi kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt
ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina personuppgifter i en allmän handling kan
den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Underskrift
Ort och datum

Cisternägarens underskrift

Namnförtydligande

Undertecknad blankett skickas till:
Säters kommun, Miljö- och byggenheten
Box 300
783 27 Säter
eller skannas och skickas till e-postadress: miljo@sater.se
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