
 
 

    
    

 

 
 

 

    
       

   
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
   

    

  

  

 

 

 
    

    
 

 

 

 

 
 

   
   
     

 
 

 
 

  
  
            

 
 

 

 

 

      

     

      

1(2)Anmälan om cistern som ska tas ur bruk 
Informationsplikt enligt 6 kapitlet, 1 § NFS 2017:5 

Bygg-och miljönämnden 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning (cisternens placering) Fastighetsadress 

Förnamn och efternamn och/eller företag Person- eller organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon E-post 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Kontaktperson 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 
Förnamn och efternamn och/eller företag Person- eller organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon 

Cisternuppgifter 

Cisternens volym: 

Cisternens innehåll: 

Typ av cistern 

K-cistern (cistern med god korrosionsbeständighet, 12 års kontrollintervall)
S-cistern (cistern med mindre god korrosionsbeständighet, 6 års kontrollintervall) 
Korrosionsskyddad S-cistern (cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt, 
12 års kontrollintervall) 

Placering 

I mark 
Ovan mark 
Inomhus (med inomhus menas ett utrymme som ger skydd mot regn, sol och vind, det behöver inte vara uppvärmt) 

Typgodkännandenummer/ cisternnummer: 

Rengöring 
Rengöring av cisternen utförd av: 

Skyddsåtgärder 

Cisternen är bortplockad Ja Nej 

Cisternen har skrotats Ja Nej 

Avluftningsledning är avlägsnat eller plomberat Ja Nej 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
www.skelleftea.se/blanketter. Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är 
avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Postadress Besöksadress Telefon, kundtjänst E-postadress: 
Samhällsbyggnad Trädgårdsgatan 7 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se 
Miljö och hälsa Plan 2 Tryck 3 Hemsida: www.skelleftea.se/invanare 
931 85 Skellefteå Organisations nr 

212000-2643 

www.skelleftea.se/invanare
mailto:kundtjanst@skelleftea.se
www.skelleftea.se/blanketter


 
  

  

 
       

     

      

 

   

 
 
 
 
 

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2(2) 
Bygg- och miljönämnden 

Kopia på intyg om rengöring, plombering eller skrotning bifogas Ja Nej 

Cisternen har sandfyllts Ja Nej 

Påfyllnadsröret är avlägsnat eller plomberat Ja Nej 

Underskrift 
Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

Blanketten  skickas till:  
Bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se  eller  
Skellefteå kommun,  Samhällsbyggnad miljö, 931 85 Skellefteå  

Information till blankett ”  Anmälan om  cistern som  ska tas ur bruk”  
När en cistern ska tas bort  eller inte användas mer ska bygg- och miljönämnden  informeras.  

När cisternen är rengjord ska åtgärder utföras som hindrar att cisternen kan fyllas. En cistern 
som står  inomhus kan antingen plockas bort eller stå kvar och göras obrukbar genom att  
påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort eller  plomberas För cistern nedgrävd i marken kan 
det  innebära att  den grävs upp och skrotas. Om det av något skäl är otänkbart att  ta bort  den  
(t.ex. sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring.  

När en cistern ska tas ur bruk, tänk på följande:  
•  Den ska tömmas och rengöras  
•  Kontrollera att den inte har  läckt och förorenat mark eller byggnad  
•  Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller  plomberas  
•  Oljeavfall och nivåmätare med kvicksilver är farligt  avfall och ska lämnas in till en 

återvinningscentral.  
 

Kopia på intyg om rengöring och plombering eller skrotning av cisternen kan lämnas av  behörig  
firma i de fall där sådan anlitats.  

Mer information  
För mer information se www.skelleftea.se  och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot  
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).  
Kontakta kundtjänst vid eventuella frågor på telefon 0910-73 50 00.  

www.skelleftea.se
mailto:Bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
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