
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

    
 

  
  

 

 

 

 

 

 

Avfallshanteringsplan vid borttagande 
av markförlagd cistern (inom Ulricehamn 
kommuns vattenskyddsområde) 

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Fastighet där cisternen finns: 
Fastighetens beteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare 
Namn E-postadress 

Adress Telefonnummer 

Cisternägare 
Namn E-postadress 

Adress Telefonnummer 

Entreprenör för grävning 
Namn E-postadress 

Adress Telefonnummer 

Entreprenör/miljökonsult för markundersökning (vid markföroreningsförekomst på platsen under 
cistern/mark) 
Namn E-postadress 

Adress Telefonnummer 

Omhändertagande av cistern 
Cistern nr Beräknad 

mängd 

Omhändertagande 

återanvändning/återvinning/deponering 

Mottagare (på ort) 
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Omhändertagande av annat material/avfall som uppkommer i samband med bortagning av cistern 
Material/avfall Beräknad 

mängd 

Omhändertagande 

återanvändning/återvinning/deponering 

Mottagare (på ort) 

Rörledningar m.fl. 

Rörledningar m.fl. 

Nivågivare m.m. 

Betong m.m. 

Asfalt m.m. 

Förorenad jord m.m. 

Oljeavskiljare m.m. 

Kablar m.m. 

Plast m.m. 

Övrigt 

Övrigt 

Övrigt:………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum Namnunderskrift 

Telefonnummer Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din avfallshanteringsplan vid borttagande av markförlagd cistern har kommit till kommunen blir det en allmän handling 
som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en 
sådan behandling är för att kunna handlägga din avfallshanteringsplan vid borttagande av markförlagd cistern. Anledningen är 
att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter av allmänt 
intresse. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 
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