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Cistern och rörledningar som tas ur bruk
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10).
Uppgifter om
fastigheten där
cisternen är
placerad

Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetsägarens namn
Postadress
E-post *

Telefon (inklusive riktnummer)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Ansvarig för
cisternen

Vilken firma har
gjort arbetet?

Namn
Postadress
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Firmanamn

Datum när arbetet utfördes

Adress
Postnummer och postadress

Cisternen

Innehåll i
cisternen

E-post

Telefon

Tillverkningsnummer och typ

Total volym

Eldningsolja 		

Diesel

Spillolja 		

Annat, beskriv:

Hantering av brandfarliga vätskor sker på hårdgjord yta av typ:
____________________________________________________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Placering av
cisternen

Inom vattenskyddsområde

Nedgrävd

Invallad, ange volym ________________ kubikmeter
I byggnad, med golvbrunn

Ja

Nej

Utomhus, med takskydd

Ja

Nej

Finns påkörningsskydd

Ja

Nej

Ja

Nej

Rörledningar är dragna ovan mark

Cisternen/
rörledningarna
är tagna ur bruk

Cisternen är tagen ut bruk, datum:

____________

Cisternen är tömd och rengjord, datum:

____________

Cisternen är borttagen, datum:

____________

Rörledningar är tagna ut bruk, datum:

____________

Rörledningar är tömda och rengjorda, datum: ____________
Om du upptäcker någon form av förorening i marken ska du genast kontakta
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Töm, rengör rörledningar och plombera
cisternen. Resterna av innehållet är farligt avfall.
Privatpersoner lämnar avfallet på Återbruket.

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

