
 

Anmälan om att cistern har tagits ur bruk 

Samhällsbyggnadsförvaltningen                                  Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NFS 2021:10 

  Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna 
blankett. Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

                                                      

Fastighet där cisternen är placerad 
Fastighetsbeteckning 

Adress Postadress 

Cisternens ägare 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Faktureringsadress Fakturareferens 

Fastighetsägare (om annan än cisternens ägare) 

Namn Organisations-/personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Cistern 
Cisternens placering 

I mark/nedgrävd 

 
Ovan jord utomhus 

 
Inomhus   

 Inom vattenskyddsområde? 

□ Ja □ Nej 

Rörledningens placering 

□ Ovan jord  
 

 

    □ I mark/golv 

  

Fabrikat, modell och typgodkännandenummer Installations år 

Vätska som förvarats i cistern Volym i liter 

Skrotning 
Cisternen har tömts och rengjorts av Telefonnummer till den som tömt och rengjort cisternen  

Cisternen har sandfyllts Cisternen är uppgrävd/ avlägsnad 

Skrotning har skett av behörig firma Avluftnings/påfyllningsledning avlägsnad 

Ange hur påfyllnadsröret har gjorts obrukbart  Övriga upplysningar 

 
  



Transport av avfall 
Avfall har transporterats till 

Transportör 

Transport av farligt avfall 
Typ av avfall 

Avfallet har transporterats till 

Transportör 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

OBS! Tillsammans med denna blankett ska alltid skrotningsintyget bifogas. 

Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift finns 
på hemsidan.

 

Blanketten skickas till 
Tjörns Kommun 

Miljöavdelningen 

471 80 Skärhamn 

Vid frågor, kontakta oss gärna 

Telefon: 0304-60 11 48 
E-post: miljo@tjorn.se 

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk 

Tömning och rengöring 

Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en 
cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfylls ska 
den tömmas och rengöras. 

 

Ta bort rör 

Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska 
de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag. 

 

Hantering av farligt avfall 

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras 
och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta. 

 

Markföroreningar 

Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk ska du informera 

miljöavdelningen på miljo@tjorn.se alternativt 0304-60 11 48. 

 

Om cisternen tas i bruk igen 

Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag och 
miljöavdelningen ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningsintyget ska skickas till miljöavdelningen. 
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