
INFORMATION OM CISTERN 
SOM TAGITS UR BRUK 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Enligt NFS 2017:5  Obligatoriska fält * 

Fastighetsägare 

Förnamn*: Efternamn*: Person-/organisationsnummer*: 

E-post*: Telefon*: 

Uppgifter om fastigheten 

Fastighetsbeteckning*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

Uppgifter om cistern 

ID nummer (om känt): Installationsår: Volym: 

Cistern:  Ovan mark  I mark  Inomhus  Utomhus 

Rörledningar:  Ovan mark  I mark  Inomhus  Utomhus 

Oljecistern har tagits ur bruk på följande sätt 

 Tanken har tömts och rengjorts * Arbetet har genomförts av: 

 Påfyllnadsrör och friliggande rörledningar har avlägsnats* Arbetet har utförts av*: 

 Tanken har forslats bort  Annan åtgärd har utförts (specificera 
på baksidan eller i ett bifogat dokument) 

 Intyg från entreprenör om att 
åtgärd utförts bifogas*

 Nivålarm innehöll ej kvicksilver  Nivålarm innehöll kvicksilver och detta har hanterats på 
följande sätt (specificera nedan) 

Hantering av kvicksilver: 

Underskrift (från den person som utfört arbetet)

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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Viktig information 

Enligt föreskriften NFS 2017:5 ska miljökontoret informeras när en cistern har tagits ur bruk. Om man inte gör 
det finns den kvar i register och står under kontrollskyldighet. Handläggningstid och beslut av myndigheten 
debiteras i onödan den som är innehavare av cistern. 
En tank som tagits ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllnadsrör ska göras obrukbart. Anlita helst en firma 
med erfarenhet av dessa arbeten. 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun  
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 
 
Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter:  
08-523 010 00  
 
Mer information finns på  
www.sodertalje.se 
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