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Oljecistern eller oljetank som ska tas ur bruk 
    
När du tar en oljecistern ur drift ska den tömmas på olja och rengöras (=saneras). 
Ett ackrediterat företag bör göra saneringen och då får du ett intyg. Bifoga det 
intyget till den här blanketten. Avfallet från rengöringen ska tas omhand som 
farligt avfall. För att förhindra att cisternen av misstag kan fyllas med eldningsolja 
ska påfyllningsledningarna tas bort eller plomberas.  
 
Cistern i mark 
Efter att cisternen tömts ska den i första hand grävas upp, men alternativt kan den 
också ligga kvar i marken. Om den blir kvar i marken bör den fyllas med sand för 
att undvika framtida sättningar.  
 
Cistern ovan mark 
Efter rengöringen kan cisternen stå kvar, återanvändas om den är i god kondition 
eller lämnas in för materialåtervinning. Om du säljer cisternen bör du informera 
köparen om att en nyinstallation av oljecistern ska anmälas till miljöförvaltningen.  
Hör av dig till oss om du vill ha mer information.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oljecisternen är tagen ur drift _______________________________ (datum) 
 
Kryssa för alternativ: 
 
Cistern i mark                                     Cistern ovan mark  
 
Cisternen är borttagen    
 
Cisternen (i mark) ligger kvar är rengjord och sandfylld  
 
Påfyllningsanordningen borttagen  
 
 
Namn (för- och efternamn) 

 

Adress 

 

Telefon 

Postnummer och ort 

 

E-postadress 

Fastighetsbeteckning 

 

 
Fyll i ovanstående uppgifter och skicka blanketten tillsammans med intyg från 
rengöringen av cisternen till:  
 
Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad 
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Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan 
om oljecistern eller oljetank som ska tas ur bruk. Vi hanterar dina uppgifter 
med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden 
myndighetsutövning. 
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har 
kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka 
rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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