Uppgifter om cistern som tagits
ur bruk

Cisterninnehavare
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon/mobil

E-postadress

Uppgifter om cistern
Fastighetsbeteckning som cisternen var placerad på
Cisternens placering
I mark
Typ av ledningar
I mark
Inom vattenskyddsområde
Ja
Volym (m3)

Ovan mark

Inomhus

Ovan mark

Inomhus

Nej
Tillverkningsnummer

Datum då cistern togs ur bruk

Typ av vätska som har förvarats
Dieselbrännolja
Eldningsolja
Spillolja
Cisternen har tagits ur bruk på följande sätt
Cisternen är tömd, rengjord och borttagen. Påfyllning- och avluftningsrör är borttagna.
Cisternen är tömd, rengjord och fylld med sand. Påfyllning- och avluftningsrör är borttagna.
Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord. Påfyllning- och avluftningsrör är plomberade.

Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av
Företag/ansvarig utövare

Telefon/mobil

Gatuadress

Postnummer och ort

Avfall
Avfallet har transporterats av

Telefon/mobil

Avfallet har transporterats till

Information fortsätter på nästa sida

Information
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 ska avlägsnas. Om det inte är möjligt att
avlägsna cisternen ska 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 ska
omhändertas av företag med tillstånd för detta.
Om markförorening påträffas ska miljö- och byggförvaltningen omedelbart underrättas. Arbetet med att
tömma cistern och rörledningar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Bilaga
Bifoga intyg över att cisternen är tömd och rengjord.

Skicka till
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se
För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer
https://kommun.vetlanda.se/gdpr

