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Skrotningsintyg för cisterner och 
rörledningar som varaktigt tas ur bruk 
enligt NFS 2021:10

Sida 1 (2) 

Ange cisternens volym (m³) Vätska (t ex diesel, eldningsolja, spillolja) som förvaras i cisternen Ange ev. tillverkningsnummer/beteckning 

Rörledningar placerade 

ovan mark under mark i byggnad 

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk 

Vem har tagit hand om vätskan i cisternen? 

Är cisternen borttagen? 
Om ja, ange datum 

Ja Nej, sandfylld 
Ange datum 

Varken eller 

Är påfyllnings- och luftningsrör borttagna? 
Om ja, ange datum 

Ja Nej 

Är rörledningar borttagna? 
Om ja, ange datum 

Ja Nej 

Nej Ja 
Om ja, ange datum 

Nej Ja 
Om ja, ange datum 

Nej Ja 
Om ja, ange datum 

Nej Ja Är cisternen tagen ur bruk? 

Är rörledningar tagna ur bruk? 

Är cisternen tömd och rengjord? 

Är rörledningarna tömda och rengjorda? 

Om ja, ange datum 

Telefonnummer (även riktnr) Kontaktperson 

Företag 
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Ansvarig för anläggningen
Namn Person/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnr) E-postadress

Uppgifter om cisternen
Fastighetsbeteckning där cisternen finns 

Anläggningens adress (gata,väg) 

Cisternen är placerad 

 i byggnad ovan mark

inom vattenskyddsområde 

under mark

utom vattenskyddsområde 
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Övriga upplysningar 

Underskrift 

Vilka åtgärder har genomförts som förhindrar att cisternen kan fyllas av misstag? 

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera ditt intyg. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Intyget skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun
eller med e-post till:
kommun@kristianstad.se 

Om cisternen finns kvar 

mailto:kommun@kristianstad.se
http://www.kristianstad.se/personuppgifter
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