Anmälan av oljecistern
som tas ur bruk

Skickas till:
Karlskoga kommun
Miljökontoret
691 83 Karlskoga
m iljokontoret@karlskoga.se

Sökandes uppgifter
Cisternägare

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Kontaktperson

Svar önskas i första hand via

E-post

E-post

Brev

Cisternuppgifter
Fastighetsbeteckning (där cisternen var placerad)

Fastighetsadress

Typ av vätska som har förvarats

Cisternens placering

Dieselolja

Eldningsolja

Spillolja

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

I mark

Ovan mark

Ja

Nej

Inomhus

Oljecisternen har tagits ur bruk på följande sätt (fyll i det som är aktuellt)
Cistern och dess rörledningar har tömts och rengjorts.

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, på vilket sätt cisternen tömts och rengjorts:
Vem har utfört rengöringen (namn och telenr):
Oljeresterna från rengöringen har transporterats bort.

Om ja, uppge vart oljeresterna har transporterats och vem som har utfört transporten:

Ja

Cisternen och eventuella rörledningar har transporterats bort från fastigheten?

Nej

Om ja, uppge vart cisternen och rörledningar transporterats till:
Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör har avlägsnats/ pluggats igen.

Ja

Finns annat farligt avfall (asbest, stenkoltjära (Kreosot)) kring cistern eller ledning?

Nej
Ja

Nej

Om ja, uppge hur/vart det farliga avfallet har tagits omhand:
Nivålarm innehöll kvicksilver.

Ja

Nej

Om ja, beskriv hur/vart kvicksilvret har tagits omhand:

Intyg från företag om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts bör bifogas
anmälan.

Information
Måste jag anmäla att jag tar min cistern ur bruk?
När cistern och dess rörledningar tagits ur bruk ska detta anmälas till miljökontoret . Detta gäller alla
cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1 –10 m3.
När är min cistern ur bruk?
En cistern är antingen i bruk eller så har den tagits ur bruk, det finns inget däremellan. För att en cistern ska
betraktas som tagen ur bruk ska cisternen och dess rörledningar tömmas och rengöras och åtgärder ska
vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas. För att förhindra att påfyllning sker av misstag kan
påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort eller pluggas igen. Om dessa åtgärder inte vidtagits så är
cisternen fortfarande i bruk, d v s den omfattas av regler om återkommande kontroll m m.
Vem får sanera min cistern?
Tömning och rengöring av cisternen ska utföras av person som har kunskap om de risker som finns med
arbetet. Det kan därför vara lämpligt att saneringsarbetet utförs av ett företag som är ackrediterat för kontroll
av cisterner. Vilka som är ackrediterade framgår av Swedac:s hemsida: www.swedac.se. Klicka sedan
följande: ” Sök ackrediterad verksamhet”. Eller ring Swedac på telefon 0771-99 09 00.
Vad är farligt avfall?
När en cistern saneras uppkommer farligt avfall i form av oljerester och eventuellt tvättvatten inklusive
avfettningsmedel. Det är speciella regler som gäller för hantering av farligt avfall. När en cistern är tömd och
rengjord klassas cisternen som vanligt metallskrot. Om cisternen däremot inte är tömd och rengjord
klassificeras hela cisternen som farligt avfall. Cisternens nivålarm kan innehålla kvicksilver som också
klassificeras som farligt avfall. Kvicksilvret ska hanteras med största försiktighet samt transporteras och
hanteras som farligt avfall.
Vem får transportera det farliga avfallet från saneringen av min cistern?
I första hand bör det farliga avfallet transporteras av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. I
andra hand får privatpersoner transportera sitt eget farliga avfall 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 så att det inte finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Behöver jag skaffa ett intyg på att cisternen är sanerad?
Ni bör se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som
utförde arbetet. Intyget bör bifogas anmälan om att ta en cistern ur bruk.
Måste jag ta bort den sanerade cisternen?
Grundregeln är att cistern som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Om cistern ej tas bort ska åtgärder
vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas, t.ex. att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort eller
pluggas igen. När det gäller cistern som är placerad i mark kan miljökontoret endast i undantagsfall godta att
cisterner lämnas kvar, t ex om den ligger i marken under en byggnad.
Vad gör jag om jag vill ta cisternen i bruk igen?
Om en cistern åter tas i bruk ska den först genomgå kontroll av ett ackrediterat företag. Kopia på
kontrollrapporten ska skickas till miljökontoret.

Lagstöd
1 § 9 kap Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2003:24).

Personuppgiftslagen
För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar
dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden i Karlskoga kommun,
Skrantahöjdsvägen 35, 69183 Karlskoga. De uppgifter du lämnar är offentliga (såvida en sekretessprövning
inte visar något annat) vilket innebär att den som begär det har rätt att ta del av uppgifterna.

Mer information
För mer information besök gärna www.karlskoga.se / www.storfors.se eller kontakta miljökontoret på
0586-61920 eller miljokontoret@karlskoga.se

