Anmälan skickas till:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd,
Turebergs torg 1, 191 86 Sollentuna
Eller via e-post: mbn@sollentuna.se

Anmälan cistern tagen ur bruk
Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Cisternägare/ansvarig för cistern
Namn:

Telefon:

Utdelningsadress:

Mobil:

Postnummer och ort:

E-post:

Cisternuppgifter
Fastighetsbeteckning

Adress (där cistern star/har stått)

Material

Total volym (m3)

Innehåll

Installationsår:

Typ av cistern: S-cistern

K-cistern

Tillverkningsnummer:

Placering som cisternen har haft:
Cistern utomhus, markförlagd

Cistern utomhus, ovan mark

Inomhuscistern

Annat alternativ, nämligen:

Hur är rörledningar belägna (i mark, ovan mark, inomhus)
Ovan mark

Markbelägna

Inomhus

Vi har övergått till annan uppvärmningsmetod, nämligen:

Härmed bekräftas följande:
Cistern töms och rengörs av:
Avfall från rengöringen omhändertas på följande sätt:
Cisternen tas bort och omhändertas på följande sätt:
Cisternen fylls av sand efter besiktning av:
Påfyllnings- och avluftningsrör borttagna/plomberade
Rörledningar tömda och rengjorda
Nivålarm innehållande kvicksilver finn ej
Nivålarm innehållande kvicksilver finns och omhändertas på följande sätt:
Markförorening har ej påträffas
Markförorening har påträffats och miljö- och hälsoskyddsenheten kontaktas
Skrotningsintyg bifogas (där det framgår vem som har tömt och rengjort cisternen)

Övriga upplysningar

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande innebär godkännande av att
personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.

______________________________________________________________________________________
Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax reception
08-35 02 90

Internet
www.sollentuna.se

ATT TA CISTERN UR BRUK
Om en cistern inte används ska den tas ur bruk. Anmälan om att en cistern har
tagits ur bruk ska göras till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Regler om
informationsplikt finns i 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor NFS 2017:5.
Farligt avfall från en verksamhetscistern
ska lämnas till en godkänd transportör
eller omhändertagare. Kvitto på
transporten eller omhändertagandet ska
skickas in tillsammans med anmälan.

Cistern ur bruk
En cistern som är tagen ur bruk används
inte och åtgärder har gjorts som gör att
den inte längre går att använda.
Cisternen ska tömmas och rengöras.
Cisterner som står i byggnader eller
utomhus behöver inte skrotas, men du
ska förhindra att cisternen går att fylla
genom att ta bort påfyllningsrör och
luftningsrör. Tömning, rengöring och
plombering av cistern och rörledningar
ska utföras av sakkunnig. Ackrediterade
företag hittar du på www.swedac.se.
Dessa företag brukar även kunna ta
cisternen med sig för skrotning.

Cistern i mark
Cistern i mark bör grävas upp och tas
bort. Är detta inte möjligt ska cisternen
rengöras och fyllas med sand eller annat
lämpligt material för att undvika
sättningar i marken. Innan cisternen fylls
med sand måste den besiktigas av en
auktoriserad kontrollant för att säkerställa
att cisternen är hel. Är cisternen skadad
ska marken undersökas med avseende på
förorening.

I samband med att cisternen tas ur bruk
ska du lämna in en anmälan till avdelningen
för miljö- och hälsoskydd. Anmälan ska
innehålla en skriftlig redogörelse av de
åtgärder som vidtagits för att förhindra att
tanken fylls på igen samt garanti på att
tanken är tömd och rengjord.
Skrotningsintyg ska skickas in
tillsammans med anmälan.

Det här säger föreskrifterna
Krav på installationskontroll,
revisionskontroll och återkommande
kontroll av cisterner som är i bruk finns i
"Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om cisterner med
anslutna rörledningar för brandfarliga
vätskor (2018:3)".

Avfall
Rester av olja och annat avfall från rengöringen
räknas som farligt avfall och ska lämnas för
destruktion enligt Avfallsförordningen (2011:927).
Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska
också betraktas som farligt avfall och lämnas till
mottagningsstation för sådant avfall.
Farligt avfall från hushåll ska sorteras och
lämnas på någon av SÖRAB:s
återvinningscentraler.

Om cisternen inte kontrolleras med de
intervall som lagstiftningen kräver kan det
bli problem att få ut ersättning på
försäkringen om läckage uppstår.
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