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ANMÄLAN OM AVSTÄLLNING AV CISTERN FÖR DIESEL, 

ELDNINGSOLJA ELLER SPILLOLJA 

  
Information 
De krav som ställs när en cistern inte längre ska användas är att den ska tömmas, rengöras och demonteras. 
Cisterner som är placerade under mark är ibland svåra att avlägsna. I första hand ska dessa lyftas upp och 
demonteras. Om inte det går ska cisternen fyllas helt med sand så att marksättningar undviks om cisternen 
rostar sönder. Påfyllningsanslutningen ska också tas bort, så att påfyllning inte kan ske av misstag i 
framtiden.  

Tömning och rengöring av cisterner får endast utföras av ackrediterade företag. Vid tömning och rengöring 
av cisterner ska det även kontrolleras om det finns otäta ledningar som kan ha läckt under tiden som 
cisternen varit i drift.  

Anslutningsledningar till bl.a. brännare ska tas bort så att olja inte kan ledas fel väg i framtiden.  

Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsbeteckning Adress till fastigheten 

Ägarens namn Ägarens adress 

Telefon bostad Telefon arbetet 

 

Uppgifter om cisternen (var god sätt X i lämplig ruta)  

    Cistern ovan mark                 Markförlagd cistern  

    Cisternen är tömd och rengjord.  
    Åtgärder som förhindrar påfyllning har vidtagits 
    Cisternen är fylld med sand.  

 

   Cisternen är upptagen ur marken  

Datum för rengöring            Datum för sandfyllning    

  

Företaget som tömt och rengjort tanken (namn och adress) 

        

Beskrivning av omhändertagande (skrotning, försäljning, annat)  

               



Uppgifter om nivåmätaren  

    Cisternen saknade nivåmätare  

    Kvicksilvernivåmätare. Räknas som farligt avfall och ska omhändertas på särskilt sätt.  

         Beskriv hur mätaren omhändertagits:   

               

Nivåmätaren innehöll inte kvicksilver.   

Uppgifter om eventuellt ny cistern  

    Ny cistern kommer att installeras.   

Information om den nya cisternen ska lämnas till miljönämnden innan den tas i bruk.   

Övriga upplysningar    

                       

____________________________ 
Ort och datum ______________________________________  

Namnunderskrift    

_______________________________________  
Namnförtydligande     

För handläggning av anmälan uttas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.     

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att 
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare 
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till miljöförvaltningen.
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