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INFORMATION OM
CISTERN SOM TAGITS UR BRUK
6 kap. 1 § NFS 2017:5
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor

OBS:
Läs viktig information på sid. 2

Fastighetsuppgifter samt personuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än namngiven t.v.)

Namn (fastighetsägare eller nyttjanderättshavare)

Mobilnr

Utdelningsadress

Telefonnr

Postnummer och ort

E-post

Uppgifter om cisternen
Cisternens volym (m3):

Typ av vätska som förvarats i cisternen:

□ Diesel

□ Eldningsolja

□ Spillolja □ Annat: __________

Placering cistern:

□ Inomhus

Placering rörledning:

□ Ovan mark

□ I mark

□ Ovan jord/golv

□ I mark/golv

Redovisning av åtgärder
Cisternen är tagen ur bruk och ska: □ vara kvar tillsvidare □ tas bort, datum: __________
Cisternen är rengjord och torr invändigt, datum: ____________________________________
Namn på saneringsfirma:_______________________________________________________
Kvarvarande cistern: Har påfyllningsanordning och övriga friliggande rördelar har tagits bort
eller gjorts obrukbara? □ Ja
□ Nej
Cisternen i mark: Var cisternen oskadad enligt besiktning av auktoriserad kontrollant?
□ Ja □ Nej
Kvarvarande oskadad cistern i mark: Vad ska den fyllas med för material? _______________
Har något spill eller läckage förekommit under tömning och rengöring?
□ Ja □ Nej
Underskrift
Ort och datum

Anmälarens namnteckning
Namnförtydligande

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna kommer
att bevaras med stöd av arkivlagen (1991:782) och miljö- och byggnadsnämndens
dokumenthanteringsplan. Uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och
kompletterande integritetslagstiftning. Information om dina rättigheter finner du på kommunens
hemsida www.saffle.se.
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INFORMATION

(Riv gärna av och behåll denna information)

Lagstöd
Enligt 6 kap. 1 § i naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) ska cistern och rörledning som tas ur
bruk tömmas och rengöras. Tillsynsmyndigheten ska informeras när en cistern tagits ur bruk, så att det
kan beslutas om hur cisternen bör omhändertas.
Enligt 5 kap. 2 § i NFS 2017:5 ska tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas om det finns anledning
att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat. Ansvarig för underrättelse är, enligt 1 kap. 1
§ i NFS 2017:5, den som hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som
rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor
eller spillolja. Föreskrifterna gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken.
Skrotning av cistern
Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten.
Tömning och rengöring bör därför genomföras av ett saneringsföretag. Efter sanering kan cisternen tas
bort och lämnas till godkänd anläggning för materialåtervinning. Om cisternen ska stå kvar på platsen
bör påfyllningsanordningen göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas samt att
överfyllnadsskyddet tas bort.
Cistern i mark
Efter sanering (tömning och rengöring på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt) bör
cisternen grävas upp och tas bort. Om cisternen inte kan grävas upp måste en besiktning av
auktoriserad kontrollant ske för att veta att cisternen är oskadad. Är cisternen oskadad ska den fyllas
med sand eller annat lämpligt material för att undvika framtida sättningar. Är cisternen skadad måste
marken undersökas med avseende på förorening.
Farligt avfall
Resterna från rengöringen av tanken klassas som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation för
destruktion. Eventuell nivåmätare med kvicksilver är också farligt avfall och ska lämnas till samma
ställe. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ansvarar för att avfallet transporteras bort och tas
omhand på rätt sätt på godkänd anläggning.
Cistern som åter tas i bruk/ försäljning av cistern
Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna skriftlig information om detta till
tillsynsmyndigheten. Om cisternen säljs ska köparen informeras om att nyinstallation av cistern ska
anmälas till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggförvaltningen i Säffle kommun).
Kostnad
Prövning av ansökan debiteras enligt kommunens fastställda taxa.

Mer information och blanketter finns att hämta på miljö och bygg,
Järnvägsgatan 9, eller på Säffle kommuns webbplats:

www.saffle.se

