ANMÄLAN OM CISTERN SOM TAGITS UR BRUK
enligt NFS 2003:24 kapitel 9:1 §

Ansvarig för cistern och placering
Fastighetsbeteckning

Inom vattenskyddsområde

Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid

Postnummer och postort

E-post

Ja

Nej

Typ av cistern
Volym (m3)

ID-/tillverkningsnummer

Placering

I mark

Ovan mark

I byggnad

Utomhus

Eldningsolja

Spillolja

Annat:

Ovan mark

I byggnad

Utomhus

Lagring av

Diesel
Typ av rörledning
I mark

Uppgifter om cistern och rörledning som tagits ur bruk
Cistern tömd, rengjord och borttagen. Datum: ……………………………….
Cistern tömd, rengjord och fylld med sand. Påfyllnings- och avluftningsrör borttagna. Datum: ……………………………….
Cistern är tillfälligt avställd, tömd och rengjord. Påfyllnings- och avluftningsrör plomberade. Datum: ………………………
Annat: ……………………………………………………………………….. Datum: ……………………………….
Cistern och rörledning har tömts och rengjorts av:
Företag/person ………………………………………………………………… Telefon……………………………………………
Avfallet har transporterats av: …………………………………………………………………………………………………………
Avfallet har transporterats till: …………………………………………………………………………………………………………

Upplysning
Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan
fyllas av misstag. Om cistern i mark inte går att avlägsna bör den fyllas med sand för att hindra sättningsskador.
Kom ihåg detta!
• Bifoga kontrollrapport utfärdat av ackrediterat kontrollföretag.
• Bifoga transportdokument eller tömningsrapport över borttransporterat farligt avfall.
• Om cisternen finns kvar i marken ska platsen märkas ut på en karta som bifogas.
…………………………………………………………….

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

Ort och datum
………………………………………………………………………………………….
Underskrift

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordningen Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

