
Cisterntyp

Cistern i mark Cisternnummer (tillverkningsnummer)
 

Cistern ovan mark utomhus Cisternnummer (tillverkningsnummer)
 

Cistern inomhus Cisternnummer (tillverkningsnummer)
 

Cisterninnehavare Fastighetsägare (om annan än cisterninnehavaren)

Namn
 

Namn
 

Utdelningsadress
 

Utdelningsadress
 

Ort
 

Ort
 

Telefon
 

Telefon
 

Organisations/personnummer
 

Organisations/personnummer
 

Vätska

Typ av vätska
 

Mängd i m3
 

Användningsområde
 

Uppgifter om cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Förvaringsplats (Fastighetsbeteckning)
 

Fastighetens adress
 

Cistern tagen ur bruk Ja Datum:
 

Nej

Rörledningar tagna ur bruk Ja Datum:
 

Nej

Cistern tömd och rengjord Ja Datum:
 

Nej

Rörledningar tömda och rengjorda Ja Datum:
 

Nej

Rörledningar bortagna Ja Datum:
 

Nej

Ange det farliga avfall (tex oljeavfall från rengöring) som uppkommit och vilken godkänd avfallsmottagare
detta avfall har lämnats till

Oljeavfall, lämnat till  Godkänd avfallsmottagare

Kvicksilvernivåmätare, lämnat till:  Godkänd avfallsmottagare

Annat:

 Lämnat till:  Godkänd avfallsmottagare

 

 
Skickas till: 
 
Miljöenheten
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

 

 
 
 
 

Anmälan om avstäl lning av cistern
 

  

Postadress H e m s i d a T e l e f o n Plus- /bankg i ro
245 80 STAFFANSTORP
miljo@staffanstorp.se

www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PG 11 42 62-9
BG 281-1222



Cisternen är borttagen och skrotad Cisternen är borttagen och såld

Cisternen är kvar på fastigheten men har sandfyllts Påfyllnings- och luftningsrör är borttagna eller
plomberade

firman som har omhändertagit cisternen är:
 
firman/personen som har köpt cisternen:
 
Kontaktuppgifter:
 

Uppgifter om eventuell ny cistern

Ny cistern ska installeras

Information om cisternen ska göras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan installationen
påbörjas eller hantering inleds. Särskild blankett finns för detta. (Cisterner som avses att installeras
inomhus undantas från informationsplikten)

Vem har utfört cisternavställningen

Företag
 

Egen regi
 

Kontaktperson
 

Telefon
 

Har företaget utfärdat ett avställningsintyg?

Ja Nej Om ja, bifoga kopia på avställningsintyget

Övriga upplysningar

 

Till anmälan bifogas:

Kopia på avställningsintyget

Kopia på mottagningskvitto över omhändertagandet av farligt avfall

Kopia på mottagningskvitto över omhändertagandet av skrotavfall

Personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är riktiga

Ort och Datum

_______________________________

Underskrift

_______________________________

 

 
Skickas till: 
 
Miljöenheten
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

 

 
 
 
 

Anmälan om avstäl lning av cistern
 

  

Postadress H e m s i d a T e l e f o n Plus- /bankg i ro
245 80 STAFFANSTORP
miljo@staffanstorp.se

www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PG 11 42 62-9
BG 281-1222



 

 
Skickas till: 
 
Miljöenheten
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

 

 
 
 
 

Anmälan om avstäl lning av cistern
 

  

Postadress H e m s i d a T e l e f o n Plus- /bankg i ro
245 80 STAFFANSTORP
miljo@staffanstorp.se

www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PG 11 42 62-9
BG 281-1222
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