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Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
Fastighet: _________________________________________

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Adress

Adress

Namn

Namn

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Person-/organisationsnummer

Telefon, dagtid

Person-/organisationsnummer

Telefon, dagtid

E-postadress

E-postadress

Cistern (vänligen fyll i en blankett per cistern)
i mark

Rörledningar
i mark

utomhus

ovan mark

ovan mark

inomhus

Cisternnummer/beteckning: ____________

utomhus

3

Volym i m : ___________

inomhus
Vätska:_________________

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk
Cistern borttagen

ja, datum: ____________

nej

Rörledningar borttagna

ja, datum: ____________

nej

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna

ja, datum: ____________

nej

Påfyllnings- och luftningsrör plomberade

Ja, datum

nej

Cistern tömd och rengjord

ja, datum: ____________

nej

Rörledningar tömda och rengjorda

ja, datum: ____________

nej

Cisternen är kvar på fastigheten men har
sandfyllts

ja, datum: ____________

nej

Andra åtgärder som hindrar att cisternen
kan fyllas

ja, nämligen: _______________________________________

Cisternen är skrotad

ja, den har omhändertagits av:
_________________________________________________

Cisternen är borttagen och såld

Ja, firman/personen som har köpt cisternen är:
_________________________________________________
Kontaktuppgifter:
_________________________________________________

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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Rengöring har utförts av

Transportör av farligt avfall

Oljeavfall lämnat till

Kvicksilvernivåmätare lämnad till

Övrigt avfall

Övrigt avfall lämnat till

Bilagor
Rengörings- och avgasningsintyg (obligatoriskt om externt företag anlitats)
Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget skrotavfall (obligatoriskt om cistern lämnad för
skrotning)
Fotografier (obligatoriskt om rengöring utförts i egen regi)
Transportdokument (om transport gjorts av externt företag)
Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget farligt avfall (om transport skett i egen regi)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se
eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Cistern som varaktigt tas ur bruk

En cistern med tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, tömmas och rengöras. Vidare skall
åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas, t.ex. alla påfyllningsanslutningar och avluftningar till cisternen
tas bort.
I normalfallet ska cisternen avlägsnas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till Miljö- och konsumentnämden.
För en cistern som är tagen ur bruk och som ska användas på nytt för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja
gäller krav på information till Miljöförvaltningen i god tid innan den tas i bruk. För cistern som inte tagits ur bruk
gäller kravet på återkommande kontroll.
Om en ny cistern ska installeras ska en anmälan om information fyllas i. Blankett finns på Miljöförvaltningens
webblats. Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområde. Tillstånd kan då krävas.

Lämpligt tillvägagångssätt när du tar cisternen ur bruk
1. Tömning och rengöring
• När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Det ska göras fackmannamässigt.
Anlitar du en firma för rengöring av cisternen är det viktigt att den har lämplig kompetens och tillstånd till att
transportera farligt avfall.
• I normalfallet har en privatperson inte den kompetens och utrustning som krävs för att kunna rengöra cisternen
på ett säkert sätt. Sediment, olja och kondens ska sugas upp och cisternen ska torkas helt ren. De
ackrediterade företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har heltäckande skyddsutrustning, gasmask och tillgång till en spol- och sugbil som dessutom kan ventilera i cistern under pågående arbete samt
utföra avgasning av cisternen. Nedkapning av cistern är ett hetarbete som kan innebära fara på grund av de
brandfarliga gaserna. Om du ska rengöra själv, kontakta Miljöförvaltningen innan du sätter igång.
• Omhändertagen olja, rengöringsresten och mätare med kvicksilverinnehåll 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 materialåtervinningsföretag 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 efter tömning och rengöring. Cisternen ska då sandfyllas i
stället och åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas. Observera att detta endast får ske efter att det
har stämts av med Miljöförvaltningen.
• Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas)
för att förhindra att påfyllning sker av misstag.
3. Markundersökning
• Kontrollera om cisternen är skadad så att innehållet kan ha läckt ut. Om sådan skada upptäcks, kontakta
Miljöförvaltningen omedelbart!
• Undersök marken under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller
provtagningar). Om ni har haft en miljöfarlig verksamhet såsom bensinstation, annan egen tankplats på
företaget eller liknande bör kontakt tas med Miljöförvaltningen innan skrotningsarbetet utförs för att få veta om
det krävs särskilda undersökningar i samband med att cisternen tas bort.
• Om föroreningar upptäcks ska Miljöförvaltningen omgående underrättas! Återfyll inte marken utan invänta
besked från Miljöförvaltningen.
4. Omhändertagande av farligt avfall
• Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Oljerester och
rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att ta emot farligt avfall.
• Endast privatpersoner får transportera avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen. Den totala mängden under ett år får dock inte överstiga 100 kg eller 100 liter.
• Om du är privatperson och ovan angiven mängd överskrids eller om cisternen ägs av ett företag, anlita ett
företag med tillstånd till att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas. Ni ska spara en kopia.
5. Intyg för cistern som tas ur bruk
• Fyll i intyget för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som möjligt till
Miljöförvaltningen
• Bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från
materialåtervinningsföretaget. Om tömning och rengöring utförts själv, skicka med en bild.

