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Anmälan om att cistern och 
rörledningar varaktigt tas ur bruk 
(skrotningsintyg) 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

  

Cisternägare 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress, postnummer och ort 

Telefon  E-postadress 

 

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress, postnummer och ort 

Telefon  E-postadress 

 

Cistern/rörledningar 
 

 Cistern i mark        Cistern ovan mark utomhus        Cistern inomhus 
           
Cisternens volym, liter Vätska (eldiningsolja, diesel etc) Ev. tillverkningsnummer/beteckning 

 

 Rörledningar i mark        Rörledningar utomhus, ej i mark        Rörledningar inomhus 
           

 

Cisternen har tagits ur bruk:   Ja - datum: ………………          Nej       

Rörledningar har tagits ur bruk:   Ja - datum: ………………   Nej   
 
 

Cisternen är tömd och rengjord:   Ja - datum: ………………   Nej   

Rörledningar är tömda och rengjorda:   Ja - datum: ………………          Nej     
 

Namn på företag som har utfört rengörningen Företagets kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer 

 

Cistern:   Borttagen - datum:…………….     Sandfylld – datum: ………………         Varken eller 
 

Påfyllnings- och luftningsrör är borttagna:   Ja - datum: ………………          Nej   
 

Rörledningar borttagna:   Ja - datum: ………………         Nej   
 
 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas 
 
 
 
 

 
Cistern och rörledning bedömdes vara:   Hel       Trasig 
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Föroreningar 
 Kontroll har skett vid förvaringsplats och under cistern. Inga föroreningar kunde noteras.  

 Kontroll har skett vid förvaringsplats och under cistern. Funnen förorening är försumbar eller åtgärdad.  
 
Observera att du måste kontakta Verksamhet Bygg Miljö om du upptäcker en förorening som kan medföra olägenhet för människors hälsa 
eller för miljön. Särskild anmälan kan krävas innan efterbehandling görs av en sådan förorening.  
 
 

Kvicksilver 
Innehöll nivåmätare/larm kvicksilver?   Ja         Nej   
 

Om ja, hur hanterades kvicksilvret? 
 
 
 
 

 
Övriga upplysningar 

 
 
 
 
 

 
Information 
 
Krav enligt föreskriften 
Enligt 9 kapitlet i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
ska cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen återfylls med brandfarlig 
vätska.  
 
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.  
 

 
Jag intygar att uppgifterna är riktiga. 
 
Underskrift 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

 
Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, 
som kan komma lämnas ut till allmänheten. 

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med 
stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig 
del av myndighetsutövning. Läs mer på www.stenungsund.se 

 
Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun, verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund, alternativt 
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skickas in via mail miljo@stenungsund.se. 

 


