
ANMÄLAN 1(2) 

Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk ”Skrotningsintyg” 
(Använd en blankett för varje cistern som skrotas) Information finns på baksidan 
Fastighetsbeteckning Gatuadress (där cisternen legat) 

Fastighetsägare, Namn Telefonnummer dagtid Mobiltelefonnummer 

Adress Postnummer Ort 

Cisternägare om annan än fastighetsägare (namn, postadress, telefonnummer) 

E-post 

Uppgifter om cisternen 
Cisternens placering 

 i mark 
 ovan mark utomhus 
 ovan mark, inomhus 

Cisternens volym Cisternens innehåll Rörledningar 

 eldningsolja 
 diesel 
 bensin 

 i mark 
 ovan mark utomhus 
 ovan mark, inomhus 

Ev. nummer på cisternen 

Cistern tagen ur bruk? Rörledning tagen ur bruk? 

 Ja, datum:  Nej  Ja, datum:  Nej 
Cistern och rörledning tömd och rengjord? Cistern borttagen? 

 Ja, datum:  Nej  Ja, datum:  Nej 
Påfyllning- och luftningsrör borttaget? 

 Ja, datum:  Nej 
Cistern sandfylld? 

 Ja, datum:  Nej  Annan åtgärd: 
Vem har utfört rengöring och skrotning? (namn och telefonnummer) Bifoga gärna ett intyg! 

Föroreningar i mark eller byggnad Om förorening påträffas ska bygg- och miljönämnden underrättas

Förorening i mark/byggnad har  

 ej påträffats  påträffats beskriv var nedan  anmälts och sanerats 

Uppgifter om uppvärmningssystem 
Har oljepannan skrotats? Vem har utfört borttagningen? 

 ja  nej 
Vilken uppvärmning har fastigheten nu? 

 fjärrvärme  biobränsle (ex pellets)  värmepump  el 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST
kommun@habo.se 

Blanketten skapad 2019-05-27/ 
Miljöavdelningen 

http://www.habo.se/


ANMÄLAN 2(2) 

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
746 80 Bålsta 
eller skicka till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd 
taxa. Mer inform-ation finns på www.habo.se. 

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen) 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om skrotning 
av cisterner och rörledningar. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det 
framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av 
dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun. 

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med data-
skyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Information 

Krav enligt lagstiftningen 
Enligt 7 kap. 1§ i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenför-
orening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor skall cistern och rörledning som tas ur 
bruk tömmas och rengöras. Cistern som varaktigt ska tas ur bruk ska anmälas till miljöavdelningen 
så vi kan bestämma hur cisternen ska omhändertas. 

Rekommendation 
Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Även påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägs-
nas eller pluggas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att 
avlägsna cisternen kan cisternen fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sätt-
ningsskador.  

Ackrediterat cisternföretag bör anlitas för tömning/rengöring av cisternen. 

Rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall. För yr-
kesmässig transport och omhändertagande av farligt avfall krävs tillstånd enligt avfallsförordningen 
(SFS 2020:614). 

Om du skaffar en ny cistern 
Du ska informera miljöavdelningen skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en ny cistern. Mil-
jöavdelningen kan komma att ställa krav på utformning och placering. 

Informationsplikten gäller för cisterner med brandfarliga vätskor och spilloljor: 

• Som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
• Som rymmer mer än 250 l i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

http://www.habo.se/
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