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ÅSELE KOMMUN INTYG/ANMÄLAN 

Miljö- och byggnadsnämnden Anmälan om cistern och rörledningar som tagits ur bruk

Miljöenheten

919 85 Åsele Datum

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än ovan)

Förvaring

Cistern Ovan mark I mark

Utomhus Inomhus

Rörledningar Ovan mark I mark

Utomhus Inomhus

Cistern och rörledningar som tagits ur bruk

Åtgärd

                   

Övrigt

Datum och underskrift

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kan komma att behandlas i datasystem hos miljöförvaltningen och användas

för att lagra information om brandfarliga varor i kommunen. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur

personuppgifterna används samt för ändringar, skriv till Åsele kommun, miljöenheten, 919 85 Åsele.

Telefon arbetet (även riktnr)Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och postort E-postadress Telefon bostaden (även riktnr)

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress

Organisations-/PersonnummerNamn

Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad

Datum

Fastighetsbetecknig Fastighetsadress

Namn

Utfört av

Obs!                                                              

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 miljöenheten omedelbart 

underrättas 

Cistern rengjord

Cistern rengjord och fylld med sand

Cistern rengjord och borttagen

Påfyllningsrör och avluftningsrör borttagna

Cistern rengjord och tillfälligt avställd

Påfyllningsrör och avluftningsrör plomberade

Övergått till annan uppvärmning:
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Upplysningar

Krav enligt föreskrifterna

Enligt 9 kap i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk rengöras och tömmas. Åtgärder ska vidtas 

som hindrar att cistern kan fyllas. Cistern som tas ur bruk ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

Allmänna råd

Enligt allmänna råd till föreskrifterna bör cistern som varaktigt tas ur bruk avlägsnas. Påfyllningsrör och 

avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att 

avlägsna cisternen skall cisternen fyllas med sand eller annat lämpligt material för att förhindra sättningsskador. 

Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.

Rekommendation

Ackrediterade företag bör anlitas för tömning och rensning av cistern.


	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsadress: 
	Namn: 
	Organisations-/Personnummer: 
	Utdelningsadress (gata, box etc): 
	Telefon arbetet (även riktnr): 
	Postnummer och postort: 
	E-postadress: 
	Telefon bostaden (även riktnr): 
	Fastighetsbetecknig: 
	Fastighetsadress: 
	Namn: 
	Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad: 
	Utfört av: 
	Cistern rengjord: 
	Cistern rengjord och fylld med sand: 
	Cistern rengjord och borttagen: 
	Påfyllningsrör och avluftningsrör borttagna: 
	Cistern rengjord och tillfälligt avställd: 
	Påfyllningsrör och avluftningsrör plomberade: 
	Övergått till annan uppvärmning:: 
	Datum och underskrift: 
	SkrivUt-Knapp1: 
	Textfält1: 
	Kryssruta1: 0
	Textfält2: 



