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Cisternägare
Förnamn

Efternamn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Fastighetsbeteckning där cisternen finns

Postort

Anläggningens adress (gata, väg)

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)
Förnamn

Efternamn

Person-/organisationsnummer

Adress (gata, väg)

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postort

Uppgifter om cisternen/anläggningen
Cistern i mark

Cistern ovan mark utomhus

Cistern inomhus

Rörledningar i mark

Rörledningar utomhus, ej i mark

Rörledningar inomhus

Installerad år

Ange cisternens volym

Vätska (eldningsolja, diesel etc)

(m3)
Tillverkningsnummer/beteckning

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk
Cistern

Tömd och rengjord, datum
Borttagen, datum
Sandfylld, datum

Rörledningar

Tömda och rengjorda, datum _________________________________________
Borttagna, datum
_________________________________________

Påfyllnings- och luftningsrör

Borttagna, datum
Plomberade, datum

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Hur har farligt avfall omhändertagits? (oljerester & mätare)

Kvitto på farligt avfall ska bifogas

Ängelholms kommun | Verksamheten Miljö och bygg | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00
E-post: miljo@engelholm.se | www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm

Övriga upplysningar

Vem har utfört arbetet? Intyg ska bifogas om arbetet utförts av extern firma
Företag
Kontaktperson

Telefon

Information gällande cistern som tas ur bruk
Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner kan skada
grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att det vidtas
försiktighetsåtgärder innan och när en cistern tas ur bruk. Kontroll av cisterner ska ske regelbundet
varför det ska finnas en aktuell kontrollrapport tillgänglig.
Cisterner som inte längre används ska tömmas,
rengöras och bör därefter tas bort för att kunna
kontrollera om marken under cisternen är förorenad.
Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande
rörledningar ska alltid tas bort och plomberas så att inte
cisternen kan fyllas på av misstag. Det är
rekommenderat att låta ett ackrediterat företag
genomföra tömning, rengöring och övriga åtgärder.
Cistern som tas ur bruk ska skriftligen anmälas till
Miljö- och tillståndsnämnden så att cisternen kan
avregistreras.

Läckande cistern
Då läckage från en cistern upptäcks ska en skriftlig
anmälan om markförorening inkomma till Ängelholms
miljöenhet.

Cistern i mark
Generellt ska alla cisterner tömmas, rengöras och tas
upp för skrotning när de inte längre kommer att
användas. Skälet till detta är att minimera risken för
framtida förorening av marken där cisternen legat. I
undantagsfall kan en cistern lämnas kvar och tömmas,
rengöras samt fyllas med sand. För att en cistern ska
lämnas kvar krävs att det medför särskilda svårigheter
att ta bort den och/eller att borttagandet kan medföra
exempelvis sättningsskador. Eventuell nivåmätare som
innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall
och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall.

Transport av farligt avfall
Transportör som inte har tillstånd får ej transportera
farligt avfall som uppkommit hos privatpersoner eller
verksamhetsutövare. Privatperson bör i första hand
anlita företag med tillstånd att transportera farligt avfall.
Det är dock tillåtet att privatpersoner transporterar sitt
eget farliga avfall utan tillstånd. Verksamhetsutövare
som vill transportera sitt eget farliga avfall måste
antingen ha anmält eller sökt tillstånd hos länsstyrelsen.
Avfallet ska transporteras till anläggning som kan ta
emot farligt avfall av aktuell mängd. Hantering och
transport av farligt avfall måste alltid ske på ett ur
miljösynpunkt betryggande sätt och det får inte finnas
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Underskrift
Datum

Farligt avfall
Oljerester och te.x. trasor för rengöring samt mätare
som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt
avfall. Förorenad jord i anslutning till cisternen och
påfyllnadsröret ska grävas bort och lämnas som farligt
avfall.

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Myndighetsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter
”personuppgifter”.

