
  

  
 

    

    

   

     

  
 

 

 

   

  

  

  

  

          

     

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

 
  

   

Blanketten skickas till: Miljöenheten 523 86 

ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Information om att ta cistern ur 

bruk enligt 7 kap. 1§ (NFS 2021:10) 

Cisternägare 

Anmälan om 
cisterner och rörledningar 
som tas ur bruk 
(varaktigt eller som ställs av 
tillfälligt) 

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn Namn 

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer och postadress Postnummer och postadress 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-postadress E-postadress

Uppgifter om cisternen som tas ur bruk: 

Cistern i mark Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus 

Cisternens tillverkningsnummer/beteckning Vätska (eldningsolja, diesel etc) Cisternens volym i liter 

Fastighetsbeteckning där cistern är placerad Fastighetsadress 

Vart på fastigheten står eller har cisternen stått (förklara så tydligt du kan) 

Ja,datum: Nej 

Ja,datum: Nej 

Nej,ej borttagen Ja,datum 

NejJa,datum: 

NejJa,datum: 

NejJa,datum: 

NejJa,datum: 

företag som tar emot farligt avfall

Cistern tömd 

Cistern rengjord 

Cistern borttagen (cistern och rörledningar i 
mark ska normalt tas bort) 

Rörledningar tömda 

Rörledningar rengjorda 

Rörledningar borttagna 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen 
kan fyllas på av misstag 

Farligt avfall (tex. oljerester, 
bottensediment/ slam, nivåmätare m. 
kvicksilver), har lämnats: 

Ja

återvinningscentralen

Nej 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 1 (2)
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

Ja, datum:

mailto:miljo@ulricehamn.se
http://www.ulricehamn.se/


   

  

  

 

 

 

     

  

 

 

   

   

      
      

  

  

  

   

 

 

Övriga upplysningar: 

Datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

Blanketten skickas via e-post till: 

miljo@ulricehamn.se 

eller via post till: 

Ulricehamns kommun 

Miljöenheten 

523 86 Ulricehamn 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk 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 anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt 

ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

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/ 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 2 (2)
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 
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