
 SKROTNINGSINTYG CISTERN 
 Intyg för cistern och rörledning som tas ur bruk 
 Blanketten skickas till: 9 kap 1 § föreskrift (NFS 2003:24)  
 Västerviks kommun 
 Miljö och byggnadskontoret   
 593 80 Västervik Tänk på att intyget måste vara komplett för att 
  den ska kunna behandlas. Avgift för handläggning 
 tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 Telefon: 0490-25 40 00  
 E-post: mbn@vastervik.se 
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Uppgifter om cistern och rörledning som tagits ur bruk 
Cisternens tillverkningsnummer      Cisternens volym      m3 

Fastighetsbeteckning där cisternen 
fanns      

Fastighetens adress      

Cisternen fanns 
 I mark  Ovan mark  Utomhus  I byggnad 

Rörledningen fanns: 
  I mark eller i golv  Ovan mark  Utomhus  I byggnad ovan golv  Ingen rörledning 

Uppgifter om cisterninnehavare 
Namn      Fax/e-post      

Postadress      Telefonnummer       

Postnummer      Ort      

Är cisterninnehavare även fastighetsägare? 
  Ja  Nej 

Redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits med cistern och rörledning 
Cistern och rörledning har tagits ur bruk? 

 Ja, datum:       

Cisternen och rörledning har tömts och rengjorts? 
 Ja, datum:        Nej 

Om ja, vem har utfört rengöringen? 
Namn:       Org. nr:       

Till vem lämnades det farliga avfallet (oljerest o dyl.)? 
Namn:       Org. nr:       

Cisternen har lämnats till skrotning? 
 Ja, datum        Nej. Redogör under övrigt. 

Om ja, vem har tagit emot cisternen för skrotning? 
Namn:       Org. nr:       

Cisternen har sandfyllts efter godkännande från 
miljö- och byggnadskontoret?  Ja, datum:        Nej 

Påfyllningsrör och avluftningsrör har avlägsnats eller 
pluggats?  Ja, datum:        Nej 

Om ja, vem har utfört arbetet? 
Namn:       Org nr:       

Övrigt:       

Uppvärmningen har ändrats till: 
 Ej ändrad, fortsatt oljeeldning  Fjärrvärme  Jord-/bergvärme  Ved-/biopanna  Annat 

Underskrift 

 ...........................................   ..........................................................................   ..........................................................................  
 Datum  Namnteckning cisterninnehavaren  Namnförtydligande  

 Bilaga: Saneringsintyg  Bilaga: Mottagningsbevis från avfallsmottagare  Bilaga: Fotodokumentation  
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Information om skrotning av cisterner och rörledningar 

Denna information riktar sig till dig som varaktigt tar en cistern för olja eller diesel 
och/eller rörledning ur bruk. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till miljö- och 
byggnadskontoret. 

Lämpligt tillvägagångssätt vid urbruktagning 

1. Tömning och rengöring 
♦ När en oljecistern permanent tas ur bruk skall den tömmas och rengöras. Detta skall göras fackman-

namässigt. 
♦ Omhändertagen olja samt rengöringsresten klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av 

ett företag som har tillstånd till det. 

2. Upptagning och bortforsling 
♦ Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett material återvinningsföretag för skrotning. 

Observera att cisternen endast får lämnas till företag som har godkännande att ta emot avfall. 
♦ Dokumentera gärna upptagandet, t ex genom fotografering. 
♦ Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, t ex 

sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar och sandfyllas i stället. Observera att detta 
endast får ske efter godkännande från miljö- och byggnadskontoret. 

♦ Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas 
(pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag. 

3. Markundersökning 
♦ Undersök marken under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller 

provtagningar). 
♦ Om föroreningar upptäcks ska miljö- och byggnadskontoret omgående underrättas. 
♦ Återfyll inte gropen där cisternen legat. 
♦ Vidare åtgärder får ske först efter samråd med miljö- och byggnadskontoret. 

4. Omhändertagande av farligt avfall 
♦ Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Lämna den till 

godkänd mottagare av farligt avfall, eller tillse att det företag som tar upp cisternen gör det. 
♦ Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och skall lämnas till företag som har tillstånd till 

att motta sådant. 
♦ Endast privatpersoner får transportera avfall från sin egen cistern utan tillstånd enligt avfallsförordningen. 

5. Intyg för cistern som tas ur bruk 
♦ Fyll i intyget för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk (se baksidan) och skicka det så snart 

som möjligt till miljö- och byggnadskontoret. 
♦ Bifoga eventuella fotografier e dyl. 
♦ Till intyget om urbruktagning bör även bifogas ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort 

cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget. 

 

Kommunens taxa inom miljöbalkens område kan läsas på www.vastervik.se.  

 

Kontakta Miljö- och byggnadskontoret om ni har frågor. 

http://www.vastervik.se/
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