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Blankettanvisning 
Anmälan om att cistern tas ur bruk enligt NFS 2017:5 
Naturvårdverkets föreskrifter om skydd mot mark och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor. 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg 
771 82 Ludvika 

 

Sökande Fastighet 
Namn Personnummer Fastighetsbeteckning 

Gatuadress Fastighetens adress 

Postnummer och -ort Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

E-postadress Anläggningsnummer Kundnummer 

Telefonnummer dagtid Mobilnummer Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde 
 Ja  Nej  Vet ej 

Uppgifter om cistern 
Placering som cisternen haft 
 cistern utomhus, markförlagd  cistern utomhus, ovan mark 
 inomhuscistern  annat alternativ, nämligen___________________ 

Material Volym, m3 Installationer Tillverkningsnummer 

Vi har övergått till annan uppvärmningsmetod, nämligen 

Härmed bekräftas följande 
 Cisternen töms och rengörs av___________________________________ 
 Rester av innehållet omhändertas på följande sätt___________________________________ 
 Avfall från rengöringen omhändertas på följande sätt___________________________________ 
 Cisternen tas bort och omhändertas på följande sätt___________________________________ 
 Cisternen fylls av sand efter besiktning av___________________________________ 
 Påfyllningsrör tas bort 
 Avluftningsrör tas bort 
 Nivålarm innehållande kvicksilver finns ej 
 Nivålarm innehållande kvicksilver finns och omhändertas på följande sätt_____________________________ 
 Markförorening har inte påträffats 
 Markförorening har påträffats 
Övrig information 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

http://www.ludvika.se/gdpr
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