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Information om cistern eller rörledningar som  
tagits ur bruk 
NFS 2021:10 7 kap 1 § 
 
Cisternägare Fastighetsägare (om annan än cisternägare) 
Namn: Namn: 

Adress: Adress: 

Postnr och postadress: Postnr och postadress: 

Person- eller organisationsnummer: Person- eller organisationsnummer: 

Telefon dagtid: Telefon dagtid: 

E-postadress: E-postadress: 

Fastighetsbeteckning: 

 
Uppgifter om anläggningen 

□  Cistern i mark □  Cistern ovan mark, utomhus □ Cistern inomhus 

□ Rörledningar i mark/golv □ Rörledningar ovan mark, utomhus □  Rörledning inomhus 

Cisternens volym, m3: Vätska (diesel, eldningsolja…): 

 
Åtgärder Ja Datum                  Nej 
Cistern avrustad/tagen ur bruk: 
 
 □   

 
 □   

Rörledningar tagna ur bruk: 
 
 □   

 
       □   

Cistern tömd och rengjord: 
 
 □   

 
 □   

Rörledningar tömda och rengjorda: 
 
 □   

 
 □   

Cistern skrotad: 
 
 □   

 
 □   

Annan åtgärd:  
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Vem har utfört rengöringen? 
Namn/Företag: Telefon: 

 
Information 

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och åtgärder ska 
vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor. I samband med att 
cisternen tas ur bruk ska tillsynsmyndigheten informeras om hur cisternen med anslutna rör- och 
slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas. 

 
Behandling av personuppgifter 

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 
25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges 
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt 
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

 
Underskrift 
Ort: 
 
 
 

Sökandens underskrift: 

Datum: 
 
 
 

Namnförtydligande: 

 
 
Ifylld blankett skickas till: 
Dalslands miljö & energikontor, Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud 
 


