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

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

E-postadress Telefon mobil

Telefon bostad

Organisationsnummer (företag)

Postort

Uppgifter om anläggningen

Cisternens volym (liter/m3) Vätska (eldningsolja, diesel etc)

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Efternamn Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer

E-postadress Telefon mobil

Telefon bostad

Organisationsnummer (företag)

Postort

Tillverkningsnummer/beteckning

Cistern i mark Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus

Rörledningar i mark Rörledningar utomhus, ej i mark Rörledningar inomhus
Installerad år

Cistern Tagen ur bruk, datum

Tömd och rengjord, datum

Borttagen, datum

Sandfylld, datum

Rörledningar Tagna ur bruk, datum

Tömda och rengjorda, datum

Borttagna, datum

Påfyllnings- och luftningsrör Borttagna, datum
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Anmälan cistern tagen ur bruk 
enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Underskrift
Datum Underskrift

Namnförtydligande

I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor (NFS 2017:5) anges att: "Cistern och rörledning som tas ur bruk anmäls till 
tillsynsmyndigheten." 

Generellt ska alla cisterner tas upp för skrotning när de inte längre kommer att användas. Skälet till 
detta är att minimera risken för framtida förorening av marken där cisternen legat. I undantagsfall 
kan en cistern lämnas kvar och istället sandfyllas. För att en cistern ska lämnas kvar krävs att det 
medför särskilda svårigheter att ta bort den och/eller att borttagandet kan medföra exempelvis 
sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall 
och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. 

Information om hantering av cistern i mark

Kontaktperson Telefon

Vem har utfört arbetet?
Företag

Övriga upplysningar

Ort

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx)  
Fax: 0431-770 20  
samhallsbyggnad@bastad.se  
www.bastad.se 

Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning.
Information om detta finns på www.bastad.se

Behandling av personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på 
www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter.

Blanketten skickas till: 
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 Båstad
samhallsbyggnad@bastad.se 
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