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INFORMATION OM CISTERN TAGEN UR BRUK
Vid hantering/ förvaring av brandfarliga vätskor
eller spillolja enligt 6 kap. 1 § NFS 2017:5

Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas
tillbaka till sökanden och innebär således förlängda handläggningstider. En avgift tas
ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Cisternägare
Namn/firma

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning där cistern är/varit placerad

Inom vattenskyddsområde

Ja
Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Nej

Telefon dagtid

Uppgifter om cistern och hur den tagits ur bruk
Typ av cistern

Ange datum för när cisternen är

I mark
Ovan mark
I byggnad
Utomhus

Tagen ur bruk
………………………………………………………………………………………
Tömd och rengjord
……………………………………………………………………………….
Borttagen
………………………………………………………………………………………………
Sandfylld
……………………………………………………………………………………………….

Cisternens volym, m3

Beskriv övriga åtgärder som gjorts för att hindra att cisternen kan återfyllas

Tillverkningsnummer
Typ av vätska som förvarats
Typ av rörledningar

Ange datum för när rörledningar är

I mark
Ovan mark
I byggnad
Utomhus

Tagna ur bruk
………………………………………………………………………………………
Tömda och rengjorda
…………………………………………………………………………….
Borttagna
………………………………………………………………………………………………

Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av person/företag

Personen/företagets telefonnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

0270/75000

192-3473

bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Org. nr
212000-2353
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Föroreningar i mark eller byggnad

Om förorening påträffas ska bygg- och miljönämnden omedelbart

underrättas
Förorening i mark/byggnad har

ej påträffats

påträffats

anmälts och sanerats

Omhändertagande av farligt avfall
Beskriv hur det farliga avfallet tagits omhand (ex kvarvarande vätska, oljeförorenat vatten, torktrasor kvicksilverinnehållande
nivåmätare)

Information

Farligt avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning. Om du är privatperson kan du lämna det
farliga avfallet till kommunens återvinningscentral.
Om du är ett företag och transporterar farligt avfall måste man ha anmält/ha tillstånd för detta hos
länsstyrelsen. Alternativ kontrollerat att anlitad transportör har tillstånd från länsstyrelsen.

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi
samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring
allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen
och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas
om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se.
För mer information se www.soderhamn.se
Anmälan/Ansökan skickas eller lämnas in till:
Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

