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Om cistern som varaktigt tas ur bruk
”Skrotningsintyg”
enligt 6 kap. 1 § NFS 2017:5

Cisternägare
Namn:
Adress:

Postnummer och ort:

Personnr/Org.nr:

Telefon dagtid:

E-post:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare:

Telefonnummer till fastighetsägare:

Anmälan avser
Cistern i mark (nedgrävd)
S-cistern

Cistern ovan mark, utomhus

Skyddad S-cistern

Cistern inomhus

K-cistern

S-cistern är en cistern som saknar fullgott korrosionsskydd, ofta vanliga plåtcisterner (stål). En
skyddad s-cistern har ett certifierat korrosionsskydd invändigt och är rostskyddsmålad utvändigt. En
K-cistern har god korrosionsbeständighet och kan vara gjord av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål. Vilken klassning cisternen har framgår av
besiktningsprotokollet. S-cisterner ska genomgå kontrollbesiktning vart 6e år och de andra ska
genomgå besiktning med 12 års intervall.
Tillhörande ledningar helt eller delvis under mark
Tillhörande ledningar helt eller delvis ingjutna i golv
Tillhörande ledningar helt friliggande
Cisternens volym (m3):
Innehåll (ex. diesel, eldningsolja):

Ev. tillverknings nr/beteckning:

Cistern som tagits ur bruk
Cistern tagen ur bruk

Ja, datum:

Cistern tömd och rengjord

Nej

Ja, datum:

Cistern borttagen (uppgrävd)

Nej

Ja, datum:

Cistern sandfylld (om den är i mark)

Nej

Ja, datum:

Rörledningar tagna ur bruk

Nej

Ja, datum:

Rörledningar tömda och rengjorda

Nej

Ja, datum:

Rörledningar borttagna

Nej

Ja, datum:

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna

Nej

Ja, datum:

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan återfyllas:
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BESÖKSADRESS

TELEFON

ORGANISATIONSNUMMER
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Varbergs kommun

Drottninggatan 17

0340-880 00
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mhn@varberg.se

432 80 Varberg
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Rengöring

Vem har utfört rengöringen?
Utfört själv (Observera att alla oljerester måste samlas upp och behandlas som farligt avfall)
Utförs av företag med tillstånd att hantera farligt avfall. (Om ikryssat fyll då i nedanstående
uppgifter om företaget)
Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Omhändertagande av spillolja

Spilloljan (restolja och slam i cisternen) är klassad som farligt avfall och ska omhändertas vid godkänd
anläggning. Ange ett av följande alternativ
Egen transport till mottagningsstation för hushållens farliga avfall.
Omhändertas av företag med tillstånd att hantera farligt avfall. (Om ikryssat fyll då i nedanstående
uppgifter om företaget)
Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Underskrift
Ort och datum:
Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem.
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.
Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter

