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

LULEÅ KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan om att oljecistern tagits ur bruk (”skrotintyg”)
Ägare till oljecisternen. Namn / företag:
Besöksadress:

Kontaktperson:

Postadress

Telefonnummer dagtid:

Postnummer:

Ort:

Mobiltelefon:

E-postadress:
Fastighetsbeteckning där cisternen finns/fanns:

Cisternens tillverkningsnummer:

Cisternens volym:

Förvaringsplats
Cistern:
Rörledningar:

Ovan mark
Ovan mark

I mark
I mark

Inomhus
Inomhus

Utomhus
Utomhus

Cistern och rörledning som tagits ur bruk
Cistern och rörledning bedömdes vara:
Hel

Trasig

Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Ingen förorening kunde noteras.
Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Funnen förorening är försumbar eller åtgärdad.
Observera att du måste kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg om du upptäcker en
förorening som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskild anmälan kan krävas innan
efterbehandling görs av sådan förorening.
Har cistern och rörledning tagits ur bruk?

Ja, datum: _________________

Har cistern och rörledning tömts och rengjorts?

Ja

Nej

Nej

Hur har oljeslamsavfallet hanterats? _________________________________________________________
Innehöll nivåmätare/larm kvicksilver?
Ja
Nej
Om ja, hur hanterades kvicksilvret? __________________________________________________________
Är cisternen avlägsnad?

Ja, datum: _________________

Nej

Är påfyllningsrör och avluftningsledning avlägsnade?

Ja, datum: _________________

Nej

Andra åtgärder som gjorts för att förhindra att cisternen kan fyllas: _______________________________
________________________________________________________________________________________
Är cisternen fylld med sand?

Ja, datum: _________________

Nej

Vem/vilket företag har utfört arbetena? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Övrigt: __________________________________________________________________________________

Skicka ”skrotintyget” till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg,
Luleå kommun, 971 85 Luleå eller lämna direkt i Stadshuset på Rådstugatan 11

Upplysningar
Krav enligt föreskriften
Enligt 9 kapitlet i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas
som hindrar att cisternen kan fyllas.
Rekommendationer
Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att
påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan det vara bra att fylla
cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller
kvicksilver är farligt avfall.
Ackrediterade företag bör anlitas.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med
eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta vårt kundcenter på 0920-45 30 00

Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Datum :…………………

Namnteckning …………………………………………….
Namnförtydligande ………………………………………

