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Besök Postadress Telefon växel Internet 

Norra Malmvägen 143 191 86 Sollentuna  08-579 210 00 www.sollentuna.se 

 

 

  Avdelningen för miljö- och hälsoskydd 
  

 

Information om att cistern tagits ur bruk  
Enligt miljöbalken och NFS 2021:10 

 
 
 
 

Cisternägare/ansvarig för cistern 

Namn  

 

 Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress   

Postnummer och ort 

 

E-post 

  

Telefon  Mobiltelefon 

 
 

Fastighet där cisternen varit placerad 

Fastighetsbeteckning  

Fastighetens adress  

 
 

Uppgifter om cisternen 
 Cisternens placering 

☐ Cistern utomhus, markförlagd         ☐ Cistern utomhus, ovan mark          ☐ Inomhuscistern  

☐ Inom vattenskyddsområde                                       ☐ Utanför vattenskyddsområde 

 

 

Cisternens volym 

 

 

Tillverkningsnummer Installationsår   

Vätska som förvarats i cisternen 

☐ Eldningsolja                     ☐ Diesel                     ☐ Bensin                     ☐ Spillolja 

        Annat: 
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Härmed bekräftas följande 

☐ Cisternen töms och rengörs av:              

      

 

☐ Avfall från rengöringen omhändertas på följande sätt:              

 

 

☐ Cisternen är rengjord och fylld med sand: 

          

 

☐ Påfyllnings- och avluftningsrör är borttagna/plomberade: 

 

 

☐ Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord:              

      

 

☐ Rörledningar tömda och rengjorda:          

 

 

☐ Nivålarm innehållande kvicksilver finns ej. 

 

☐ Nivålarm innehållande kvicksilver finns och omhändertas/-tagits på följande sätt:  

 

 

☐ Markförorening har ej påträffats. 

 

☐ Markförorening har påträffats och Avdelningen för miljö- och hälsoskydd kontaktas: 

 

 

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

 

Övriga upplysningar 

 

 

 

 

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring 
Bolagsnamn 

 

 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

 

 

E-postadress 

 

 

Transport av farligt avfall 
Typ av avfall 

 

 

Avfallet har transporterats till 
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Transportör 

 

 

 

 

Namnteckning 

Ort och datum  

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 
 
Skicka ifylld blankett med ev. bilagor till mbn@sollentuna.se eller Sollentuna kommun, Avdelningen för 
miljö- och hälsoskydd, 191 86 Sollentuna.  
 
 

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk:  
 

Tömning och rengöring:   

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 och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort 
en cistern som ligger i marken kan den 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. Innan cisternen 
sandfylls ska den tömmas och rengöras.  
 
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. 
 
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:   

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. 
Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska också betraktas som farligt avfall och lämnas till 
mottagningsstation för sådant avfall.  
 
Markföroreningar:   

Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera  Avdelningen 
för miljö- och hälsoskydd på mbn@sollentuna.se eller telefon 08-579 210 00 (växel).  
 
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 Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. 
Besiktningsintyget ska skickas till Avdelningen.  
 
 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom 
uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 
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