ANMÄLAN

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

om att cistern med brandfarlig vätska eller spill
olja tagits ur bruk enligt 6 kapitlet 1 § Naturvårds
verkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Cisternägare
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress
Telefon kvällstid (även riktnr)

Mobiltelefon

Fastighetsägare
Namn
Utdelningsadress (då fastighetsägaren är någon annan än cisternägaren)
Postnummer

Postort

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress
Telefon kvällstid (även riktnr)

Mobiltelefon

Cisternuppgifter
Cistern med volymen ....................... har tagits ur bruk. Cisternens tillverkningsnr/ID-nummer ..................................
Cisternen var placerad

ovan mark. Den är nu rengjord och skrotad

   Ja

Nej

under mark. Den är nu rengjord, uppgrävd och skrotad

   Ja

Nej

(Om cisternen inte är skrotad, beskriv under ”Övriga upplysningar” hur den har hanterats)

Påfyllnadsröret

är borttaget

har gjorts obrukbart

Någon markförorening har inte påträffats.

Beskriv under ”Övriga upplysningar” hur marken har undersökts (t ex genom lukt- och synintryck, provtagning etc)

Markförorening har påträffats. Föroreningen är anmäld till miljö- och räddningstjänstförvaltningen och den
har sanerats

är ännu inte sanerad

Övriga upplysningar

SEF Kommunikation 2019-04

Härmed intygas ovan lämnade uppgifter
Datum

Underskrift, fastighetsägare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift, användare av cisternen

Namnförtydligande

Datum

Underskrift, anlitad/e entreprenör/er

Namnförtydligande

Upplysningar
En avgift, beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband med
behandling av din anmälan. Om markförorening påträffas ska miljö- och
räddningstjänstförvaltningen underrättas enligt 10 kapitlet 11§ miljöbalken.
Sanering ska ske efter anmälan till miljö- och räddningstjänstförvaltningen.
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om
dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter:
eskilstuna.se/GDPR. När du undertecknar anmälan medger du att informationen får lagras och bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstnämnden.

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

