
1(2)

Allmäna uppgifter
Fastighetsbeteckning (där cisternen varit placerad) Adress (där cisternen varit placerad)

Namn/bolagsnamn (ansvarig för cisternen)

E-post

Telefon (dagtid) Mobiltelefon

Uppgifter om cisternen
Cisternens placering

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

Cisternens volym Tillverkningsnummer Installationsummer

Vätska som förvarats i cisternen

diesel bensin spillolja eldningsolja 

annat beskriv vad:

Uppgifter om hur cistern och anslutna rör- och slangledningar 
samt eventuella föroreningar omhändertagits

Cisternen är rengjord och borttagen. Datum: 

Cisternen är rengjord, fylld med sand och plomberad. Datum: 

Rörledningar är rengjorda och borttagna Datum: 

Rörledningar är rengjorda och plomberade Datum: 

Inga föroreningar kunde konstateras vid skrotningen Datum: 

Övriga upplysningar

Skicka blanketten till miljöförvaltningen, adressen och e-post finns längst ner på nästa sida.

Information om att cistern tagits ur bruk
Information enligt Naturvårdsverkets föreskrift 

(NFS 2021:10)

ENKELSIDIG BLANKETT 1

2 varianter av blankettmallar! 

Enkelsidig blankett  
A-mallsida: 
Se över rubriken när du gör en blankett. Ibland är förvaltningsnam-
net tydligt direkt i rubriken (t ex ”Ansökan om riksfärdtjänst”). Om 
förvaltningen behöver nämnas i rubriken, skriv in detta som under-
rubrik. (Ex. Föreningsbidragsblanketterna behöver ha förvaltnings-
namn) Annars räcker det att ha avsändaren i sidfoten med stadens 
logotyp som tydlig avsändare.

Flersidig blankett 
B-mallsida: första sida. Mallsidan har logotypen och något av ovan-
stående rubrikstyperna. Denna mallsida måste användas i kombina-
tion med
C-mallsida: som varken har sidhuvud eller sidfot samt  
D-mallsida: Sista sidan för flersidig blankett med sidfot. 
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Detta gäller för cisterner som tas ur bruk:

Tömning och rengöring: 
Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svår 
att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. 
Innan  cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.

Ta bort rör: 
Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta 
bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall: 
Avfall från tömning, rengöring och skrotning av cisterner kan vara farligt avfall. Tänk på att anlita  företag 
med särskilt tillstånd för detta. Mer information om reglerna kring farligt avfall se miljöförvaltningens 
 faktablad om farligt avfall. 

Föroreningar: 
Om föroreningar påträffas i samband med skrotningen så ska miljöförvaltningen omgående informeras via 
 e-post till  miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller på telefon 031-365 00 00 (växel).
Mer information finns på goteborg.se under Informera om upptäckt av föroreningar.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

R
A9

06
2 

G
öt

eb
or

gs
 S

ta
d 

20
22

-0
4-

29Så behandlas dina personuppgifter
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan 
författning eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 
behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.
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