
 

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförore-
ningar lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 kap.9) 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-678 105 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     
 

Cistern och rörledning som varaktigt tagits ur bruk (”skrotintyg”) 

Cisternägare   Fastighetsägare (om annan än cisternägaren) 

Namn/Företag:  Namn/Företag  

    
Utdelningsadress:  Utdelningsadress:  

    
Postnummer: Ort: Postnummer: Ort: 

    
Telefonnummer: E-post: Telefonnummer: E-post: 

    

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning Inom vattenskyddsområde 

 � Ja � Nej 

Förvaring 

Cistern: � Ovan mark � I mark � Utomhus � Inomhus 

Typ av vätska  � Diesel � Eldningsolja � Spillolja � Annat 

Cisternens volym:  m3   Om annat ange vad   
         

Rörledningar: � Ovan mark � I mark � Utomhus � Inomhus 

Cistern och rörledning som varaktigt tagits ur bruk 

Cistern och rörledning tagen ur bruk: � Ja, datum:  � Nej 

Cistern och rörledning tömd och rengjord: � Ja, datum:  � Nej 

Om ja, vem har utfört rengöringen:        
      

Cistern avlägsnad: � Ja, datum:  � Nej 
Påfyllningsrör och avluftningsledning avlägs-
nad: � Ja, datum:  � Nej 

Cisternen sandfylld: � Ja, datum:  � Nej 
      

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas:     

      

      

Övrigt:      

      

      

 

Bifoga intyg över att cisternen är tömd/rengjord/demonterad/bortforslad 
 

Datum    Cisternägarens underskrift:  
   

 Namnförtydligande:  



  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Krav enligt föreskriften 

Enligt 9 kap i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. 
Åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas skall vidtas. Cistern som tas ur bruk ska anmälas till till-
synsmyndigheten. 
 
Upplysningar: 

 

Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska i första hand avlägsnas efter tömning och rengörning.  
Påfyllningsrör, avluftningsrör och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas för att hindra att påfyllning 
kan ske av misstag.  
Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan det vara bra att fylla cisternen med sand 
eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. 
Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen är farligt avfall och skall 
tas om hand av företag med tillstånd till detta.  
Om markförorening påträffats skall tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Arbetet med att 
tömma och rengöra cistern och rörledningar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

Det är du som äger cisternen som är ansvarig för att hanterig och lagring sker på rätt sätt. 
Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem 
med ersättning från försäkringsbolaget. 
 


