
Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Uppgifter Cistern tagen ur bruk 

Insänds till: Miljö- och bygglovsnämnden 
Järfälla kommun 
177 80 JÄRFÄLLA 

Cisternägare Fastighetsägare 
Bolagsnamn/personnamn Bolagsnamn/personnamn 

Adress (c/o, gata/box) Adress (c/o, gata/box) 

Postadress (postnummer och ort) Postadress (postnummer och ort) 

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

E-postadress E-postadress

Telefonnummer dagtid Telefonnummer dagtid 

Fastighet där cisternen är/varit installerad 

Uppgifter om cisternen 
Placering 

 Cistern i mark 

 Cistern ovan mark, inomhus 

 Cistern ovan mark, utomhus 

 Inom vattenskyddsområde 

 Utanför vattenskyddsområde

Cisternens volym 

Tillverkningsnummer 

Installationsdatum 

Vätska som har förvarats i cisternen 

 Eldningsolja  Diesel  Spillolja  Annat: 

Vem har utfört rengöringen 

Bolagsnamn/personnamn 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

Transport av avfall 

Avfall har transporterats till 

Transportör 

Farligt avfall (exempelvis oljerester, absorptionsmedel, nivåmätare med kvicksilver) har transporterats till 

Telefonnummer 

Se baksidan för ytterligare information!

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. 

För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på 

blanketten. Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html


Blankett_Cistern tagen ur bruk 2020-03-19 

Jag har tagit del av informationen samt försäkrar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga. 

Datum Fastighetsägares/hyresgästs egenhändiga namnteckning 

Namnförtydligande (textas) 

Information 

Att ta en cistern ”ur bruk” 

Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter avlägsnas och skrotas. Sandfyllning kan vara ett 
alternativ för markförlagda cisterner som är svåra att avlägsna. Påfyllnings- och avluftningsledningar samt övriga 
friliggande rördelar ska avlägsnas. Om detta inte är möjligt ska samtliga rörledningar plomberas. 

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och ska omhändertas av 
företag med tillstånd för detta. 

Om markförorening påträffas ska miljö- och bygglovsnämnden underrättas omedelbart. 

Frågor? 

Frågor besvaras av miljö- och hälsoskyddsavdelningen på telefon 08-580 285 00 
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