AVANMÄLAN/INFORMATION OM INSTALLATION AV OLJECISTERN
När du installerar en ny cistern eller tar din gamla cistern ur bruk ska detta anmälas till oss.


1. Denna information gäller en nyinstallation av oljecistern.



2. Denna avanmälan gäller en oljecistern som tas ur bruk.

Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning:

Installationens adress, inkl kommun:

Fastighetsägare:

Gatuadress:

Postadress:

Verksamhetsutövare, om annan än fastighetsägare:

Telefon, dagtid (även riktnummer):

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du
har rätt att ta del av dina uppgifter och kan ändra eventuella fel.

1. När du installerar en ny oljecistern
När du installerar en ny oljecistern ska ett ackrediterat (ett av SWEDAC godkänt) företag göra
en installationskontroll. Skicka en anmälan till oss med en bifogad kopia på
installationsprotokollet och en tomtkarta där cisternen är inritad.

DEC 2011

Alla cisterner för brandfarlig vätska ska besiktigas med jämna intervall, 6 eller 12 år,
beroende på konstruktionsmaterial. När ett ackrediterat företag besiktat din cistern får du en
kontrollrapport. Du behöver inte skicka någon kopia av kontrollrapporten till oss, men
rapporten ska finnas tillgänglig till dess att cisternen varaktigt tagits ur bruk.

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

Hemsida: www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

2. När du tar din oljecistern ur bruk
När du tar din cistern ur bruk ansvarar du för att den töms, rengörs samt görs obrukbar. Du
bör ta bort cisternen. För att undvika olyckshändelser bör du ta bort påfyllnadsröret och
avluftningsledningen. Om det finns en nivåmätare på cisternen som innehåller kvicksilver ska
du lämna den på en miljöstation. För att ta din oljecistern ur bruk behöver du inte anlita ett
ackrediterat företag.
Cisternuppgifter

□
□

Cistern utomhus, markförlagd
Inomhuscistern

□
□

Cistern utomhus, ovan mark
Annat alternativ

Vi har övergått till annan uppvärmningsmetod,
nämligen:……………………………………………………………………………………….

Jag intygar att cisternen är tömd och rengjord. Kryssa för ytterligare uppgifter om cisternen nedan:

□
□
□

Cisternen är sandfylld

□

Cisternen är borttagen/skrotad

Påfyllningsrören är bortmonterade/plomberade
Annat alternativ,
nämligen:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

Skrotningsintyg bifogas (där det framgår vem som har tömt och rengjort cisternen)

Ort och datum

Underskrift

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Skicka den ifyllda blanketten till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 Täby.
Har du frågor kan du ringa oss på telefonnummer 08-578 663 00.
Vill du veta mer om regelverket för cisterner finns dessa i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

