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Information om att cistern tagits ur bruk 
Information enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets författningssamling 2017:5 
 
Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning 
      
Adress för cisternen 
      
Cisterninnehavare/fastighetsägare 
      
Adress 
      
Postnummer  
      

Ort 
      

Telefon (bostad) 
      

Telefon (dagtid) 
      

 
Uppgifter om cistern 
Tillverkningsnummer 
      

Cisternvolym 
      

 Cisternen borttagen. 
 Cisternen rengjord och fylld med sand. Påfyllnings- och avluftningsrören 

 borttagna. 
 Cisternen tillfälligt avställd, tömd och rengjord. Påfyllningsrör och 

 avluftningsrör försedda med plomberade stoser. 

Datum 
      

 Vätska som förvarats i cisternen      
      
 Intyg över att cisternen är tömd och rengjord (bifogas till anmälan!) 

 
Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar 
ska avlägsnas. För cistern som inte avlägsnas ska istället ett lock som omöjliggör påfyllning monteras. Om cisternen 
ligger i mark ska den grävas upp. Finns risk för marksättningar kan cisternen istället fyllas med sand. Vid eventuell 
sandfyllning ska cisternen fyllas helt med sand. 
 
Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och ska omhändertas som farligt avfall. Tänk på att restprodukter från 
rengöringen också är farligt avfall, och omhändertas som sådant. 
 
Om cisternen tillfälligt avställts, och ska tas i bruk igen krävs ny kontroll av cisternen. Besiktningen ska utföras av 
ackrediterat företag.  
 
Underskrift 
Datum 
      
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 
      
 

 
Blanketten lämnas till 
Samhällsplaneringkontoret 
571 80 Nässjö 
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Dataskyddsförordningen GDPR 
 
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din 
anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter som behandlas är ditt namn, 
personnummer och adress. Uppgifterna bevaras enligt samhällsplaneringsnämndens 
dokumenthanteringsplan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har 
rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också 
möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag 
att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs. 
 
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är 
Höglandsförbundet 
Tel: 0380-51 75 50 
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se 
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller skicka 
din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 
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