Cistern och rörledningar som
varaktigt tas ur bruk (”skrotningsintyg”)
Cisternnummer:
Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökandens namn

Org. nummer /Personnr

Adress

Postadress

Telefon bostaden

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

Uppgifter om vilken slags anläggning
Cisternens volym i liter:

Vätska (eldningsolja, diesel, med mera):

Övrigt:

Cistern i mark

Cistern ovan mark utomhus

Cistern inomhus

Rörledningar i mark

Rörledningar utomhus, ej i mark

Rörledningar inomhus

Cisterner och rörledningar som har tagits ur bruk
Åtgärd:

Datum:

Cistern rengjord
Cistern rengjord och fylld med sand
Cistern rengjord och borttagen
Cistern rengjord och tillfälligt avställd
Påfyllningsrör och avluftningsrör borttagna
Påfyllningsrör och avluftningsrör försedda med plomberade stoser

Vem har utfört rengöringen
Företag:

Kontaktperson:

Telefon:

Övrigt
Övriga upplysningar (beskriv om markförorening är påträffad):

Ort och datum:

Sökandes underskrift:

Namnförtydligande:

Ansökan skickas till:

Bygg & Miljö
Alvesta kommun
342 80 ALVESTA

Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), för mer information
se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR.
Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Information
När du tänker skrota eller definitivt ta din oljecistern ur bruk är det några saker som du ska
tänka på:


Innan du skrotar eller tar cisternen ur bruk ska du tömma och rengöra den på ett
sådant sätt att det inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller på
miljön. (Försiktighetsprincipen kap 2, 3 §, Miljöbalken)



Har du för avsikt att inte skrota cisternen ska du ändå, förutom att rengöra den, se till
att påfyllningsrör och övrig utrustning är bortmonterad. Detta för att påfyllning av
misstag ska förhindras.



I de fall cisternen ligger i mark har du två möjligheter, antingen att lyfta upp cisternen
eller att fylla den med sand. I båda fallen gäller även här att du rengör och monterar
bort påfyllningsrör och övrig utrustning för att påfyllning av misstag ska förhindras.



Rengöringsrester och eventuell kvarvarande olja klassas som farligt avfall. Detta
innebär att det bara får lämnas till företag som är godkänt för att ta emot farligt avfall.
Är du privatperson behöver du inte ha något speciellt tillstånd för att transportera det
farliga avfallet. Bedriver du däremot yrkesmässig verksamhet måste du göra en
anmälan till Länsstyrelsen för att transportera farligt avfall.



När cisternen tas bort bör den lämnas för materialåtervinning.



Om cisternen kommer att tas i bruk vid senare tillfälle, måste man innan dess se till
att den revisionskontrolleras av behörigt företag.

Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), för mer information
se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR.
Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

