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Anmälan skrotning av cistern och tillhörande rörledningar 
• Enligt 7 kapitlet 1 §Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 
2021:10) 

Anmälan gäller 
Fastighetsbeteckning 
 

Adress 
 

 

Namn (person eller företag) 
 

Person- eller organisationsnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 
 
E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Uppgifter om cisternen 
Cistern:  i mark  utomhus  inomhus 
Rörledningar:  i mark/golv  utomhus  inomhus 
Vätska (eldningsolja, diesel etc.) 
 

Cisternens volym, liter 
 

Ev. tillverkningsnummer 
 

Utförda åtgärder 
Det är krav på att allt ska vara tömt och rengjort. 

Cistern tömd och rengjord  Ja, datum:  Nej 
Cistern borttagen  Ja, datum:  Nej 
Rörledningar tömda och rengjorda  Ja, datum:  Nej 
Rörledningar borttagna  Ja, datum:  Nej 
Påfyllnings-/luftningsrör borttagna  Ja, datum:  Nej 
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas på 
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Vem har utfört rengöringen?  
Person/firma (ange namn, adress och telefonnummer dagtid) 
 
 
 
 

Underskrift 
Anmälarens underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Hantering av farligt avfall 
Avfall från tömning och rengöring av cistern samt nivåmätare som kan innehålla 
kvicksilver klassas som farligt avfall. Allt farligt avfall måste lämnas till mottagare 
med tillstånd. En yrkesmässig transportör måste ha tillstånd för transport av farligt 
avfall. Som privatperson får du transportera ditt farliga avfall utan tillstånd. För att 
som verksamhet så transportera det farliga avfall som uppkommer inom 
verksamheten krävs;  

• Att anmälan gjorts till Länsstyrelsen om mängderna inte överskrider 100 kg 
eller 100 liter per kalenderår. 

• Tillstånd om mängderna är större än 100 kg eller 100 liter per kalenderår. 

• Tillstånd om det farliga avfallet innehåller t.ex. kvicksilver. 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga. 

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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