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Sid 1 (2)

ANMÄLAN
om oljecistern som varaktigt tagits ur bruk
inkl. rörledningar och påfyllningsanordning
(s.k. skrotningsintyg)
Enligt 6 kap 1 § NFS 2017:5

Fastighetsägare eller nuvarande/tidigare cisternanvändare
Namn / Företagsnamn

Fastighetsbeteckning (där cisternen står / stod)

Utdelningsadress

Eventuell adress (där cisternen står / stod)

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer mobiltelefon

Allmänna uppgifter om oljecistern och cisternanläggning – befintlig eller borttagen
Vänligen fyll i så mycket uppgifter ni känner till – vare sig cisternen finns kvar eller är borttagen!

Belägen

I mark

Ovan mark utomhus

Typ av vätska

Eldningsolja

Dieselolja

Rörledningar

Till panna

Inga rör - Pump med slang

Påfyllningsanordning

Inomhus i byggnad
Cisternvolym (liter/kbm)

Genom byggnadens/husets yttervägg

Ej genom någon yttervägg

Oljecistern, rörledningar och påfyllningsanordning som tagits ur bruk
Det är viktigt att ni fyller i uppgifterna nedan så noggrant som möjligt!

Cisternen är

Cisternen är

Kvar tills vidare

Borttagen,

rengjord och torr invändigt

datum

Annat

datum

Vem har rengjort eller tagit bort cisternen?
Namn / Företagsnamn
Eventuell kontaktperson

Påfyllningsröret är borttaget

Ja

Telefonnummer

Nej

Påfyllning är förhindrad på annat sät. Hur?
Annan information eller annat meddelande ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via anmälan kommer att registreras i miljökontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister.

Cisternanvändarens underskrift – nuvarande/tidigare
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till: Essunga Kommun, Miljökontoret, 465 82 Essunga
Miljökontoret

TELEFON

TELEFAX

www.essunga.se

465 82 NOSSEBRO

0512-570 00

0512 – 570 02

miljo@essunga.se

Information
Krav enligt lagstiftningen
Enligt 6 kapitlet i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor ska cistern och rörledningar
som tas ur bruk tömmas och rengöras. Cistern som varaktigt ska tas ur bruk ska anmälas till
bygg- och miljönämnden så vi kan bestämma hur cisternen ska omhändertas.
Avgift
Enligt 27 kapitlet 1 § miljöbalken får myndigheter ta ut en avgift för kostnader för prövning och
tillsyn.
Rekommendation
Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Även påfyllningsrör och avluftningsrör bör
avlägsnas eller pluggas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora
svårigheter att avlägsna cisternen kan cisternen fyllas med sand eller annat lämpligt material
för att undvika sättningsskador.
Ackrediterat cisternföretag bör anlitas för tömning/rengöring av cisternen.
Rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.
För yrkesmässig transport och omhändertagande av farligt avfall krävs tillstånd enligt
avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Om du skaffar ny cistern
Du ska informera miljökontoret skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en ny cistern.
Bygg- och miljönämnden kan komma att ställa krav på utformning och placering.
Informationsplikten gäller för cisterner med brandfarliga vätskor och spilloljor:
 Som rymmer mer än 1 kubikmeter i eller ovan mark
 Som rymmer mer än 250 liter ??????? i eller ovan mark inom vattenskyddsområde.

