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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  Anmälan om att ta cistern tas ur bruk, enligt 6 
kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) 
om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 
 

 
Februari 2023/KK 
 

 

Cisternägare/ansvarig för cistern 
Namn/organisationsnamn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fastighet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare om annan än ovan 

 
Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Anläggningen 
Cisternens placering: 

 Cistern i mark 
 

 Cistern ovan mark utomhus 
 

 Cistern inomhus 
 
Cisternens volym (m3) och typ (s/k-
cistern) 

Typ av vätska (eldningsolja, diesel 
etc) 

Ev. tillverkningsnummer eller 
beteckning 

Rörledningarnas placering: 
 Rörledningarna i mark 

 
 Rörledningarna utomhus, ej i mark 

 
 Rörledningarna inomhus 

 

Rengöring av cistern/rörledningar har utförts av/kommer utföras av 
Företag 
 

Kontaktperson 
 

Telefon 
 

Skrotningsintyg bifogas (där det framgår vem som har tömt och rengjort cisternen) 
 Skrotningsintyg bifogas 

 
 Skrotning ej genomförd 
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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

Vidtagna/planerade åtgärder  
 

Cistern tagen ur bruk  
 

 Ja, datum: ________________________ 
 

 Nej  
 

 Nej, planeras datum: ________________________ 
 

 

Cistern tömd och rengjord 
 

 Ja, datum: ________________________ 
 

 Nej  
 

 Nej, planeras datum: ________________________ 
 

 

Cisternen är 
 

 Borttagen, datum: ________________________ 
 

 Sandfylld, datum: ________________________ 
 

 Planerat datum för åtgärd: _____________________   

 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna 
 

 Ja, datum ________________________ 
 

 Nej 
 

 Planerat datum för åtgärd: _______________________ 
 

Rörledningar tagna ur bruk  
 

 Ja, datum: ________________________ 
  

 Nej  
 

 Planerat datum för åtgärd: ______________________ 
 

 

Rörledningar tömda och rengjorda 
 

 Ja, datum: ________________________ 
  

 Nej  
 

 Planerat datum för åtgärd: ______________________ 

 

Rörledningar borttagna 
 

 Ja, datum: ________________________ 
  

 Nej  
 

 Planerat datum för åtgärd: ________________________   
 

Om samtliga åtgärder ovan planeras samma datum, vilket? ________________________ 
 
Andra vidtagna/planerade åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas:  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Nivålarm innehållande kvicksilver finns ej 

 
 Nivålarm innehållande kvicksilver finns och omhändertas på följande sätt: 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 Markförorening har ej påträffats 
 

 Markförorening har påträffats och Söderåsens miljöförbund har kontaktats 
 

Övriga upplysningar: 

 

 

 
 

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 

 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

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 Söderåsens 

miljöförbund. 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). 

Cisternen ska tömmas och rengöras. 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. 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. I samband med att cisternen tas ur bruk ska du lämna 

in en anmälan till Söderåsens miljöförbund. 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. 

Lämpligt tillvägagångssätt när du ska ta cisternen ur bruk  
1. Tömning och rengöring  

När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Detta ska göras fackmannamässigt. 

Omhändertagen olja och rengöringsrester klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har 

tillstånd till det.  

2. Upptagning och bortforsling 

Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att 

cisternen endast får lämnas till ett företag som har godkännande för att ta emot avfall. Dokumentera gärna upptagande 

till exempel genom fotografering. Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra 

skador, till exempel sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar och sandfyllas (efter rengöring) istället. 

Dokumentera cisternens läge då en bortglömd cistern kanske betraktas som ett dolt fel vid försäljning av huset. 

Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att 

förhindra att påfyllning sker av misstag.  

3. Markundersökning 

 Undersök marken, under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller 

provtagningar). Om föroreningar upptäcks ska Söderåsens miljöförbund omgående underrättas. Återfyll inte gropen där 

cisternen legat. Vidare åtgärder får ske först efter samråd med Söderåsens miljöförbund.  

4. Omhändertagande av farligt avfall 

Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Lämna den till godkänd 

mottagare av farligt avfall eller se till att det företag som tar upp cisternen gör det. Oljerester och rengöringsrester utgör 

också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd att ta emot sådant. Yrkesmässiga verksamheter får inte 

transportera avfall från sin cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen.  

5. Intyg för cistern som tas ur bruk 

Fyll i anmälan för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som möjligt till Söderåsens 

miljöförbund. Bifoga eventuella fotografier eller dylikt. Till anmälan ska du också bifoga ett saneringsintyg från den som 

tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget.  

Läs mer  

Du kan också läsa mer om vad du ska tänka på när du tar cisterner ur bruk i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2017:5. 
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