Cistern tagen ur bruk
enligt (NFS 2003:24) 9 kap 1 §

Bygg & Miljö

Skickas till:
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80 HÖRBY

Uppgifter om ägare/ansvarig
Namn:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:

E-post:

Uppgifter om cistern

Cisternens placering (inomhus, utomhus, i mark etc.): Fastighetsbeteckning där cisternen var/är placerad

Typ av cistern (s-cistern, skyddad s-cistern, k-cistern
etc.):

Volym:

Innehåll:

Tillverkningsnummer:

Datum när cistern togs ur bruk:

Eventuella oljerester, slam mm har lämnats till:

Följande åtgärder har utförts (kryssa i de alternativ som är aktuella)
Cisternen är tömd och rengjord,
Cisternen har forslats bort
Cisternen är fylld med sand eller motsvarande
Påfyllnings-och avluftningsrör har avlägsnats
Påfyllnings- och avluftningsrör har plomberats
Nivålarm innehöll EJ kvicksilver
Nivålarm innehöll kvicksilver och har hanterats på följande sätt:
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Bilagor
Bifoga eventuella intyg på utfört arbete.
Övrig information
Cistern i mark ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör och
avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen
ska den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.
Övriga cisterner som tas ur bruk ska rengöras och tömmas. Åtgärder ska även vidtas för att hindra att cisternen
kan återfyllas.
Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen är farligt avfall och ska omhändertas av
företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas skall bygg- och miljönämnden snarast
underrättas.
Information enligt dataskyddsförordningen
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt
ärende registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information
om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Information om delgivning av beslut
I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått
uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att
handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi
skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses
delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det.
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

Underskrift av sökande
Datum:
Namnteckning

Namnförtydligande

