VARA KOMMUN
M il jö- oc h by g g nadsn ä m n d e n

Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
("skrotningsintyg")
Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Postnummer och Ort:

Postnummer och Ort:

Tel:

Tel:

E-post:

E-post:

Person-/Organisationsnummer:

Person-/organisationsnummer:

Fastighet:

Uppgifter om anläggningen
Cistern i mark

Cisternens volym, liter:

C istern ovan mark utomhus

Cistern inomhus

Vätska (eldningsolja, diesel etc)

Ev. tillverkningsnummer/beteckning

Rörledningar i mark
Rörledningar utomhus, ej i mark
Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk
Cistern tagen ur bruk
Ja, datum:
Rörledningar tagna ur bruk
Ja, datum:
Cistern tömd och rengjord
Ja, datum:
Rörledningar tömda och rengjorda
Ja, datum:
Spillolja och saneringsmedel har deponerats vid:
Datum:
Nivålarm har medtagits och deponerats vid:
(riskavfall kvicksilver)
Markföroreningar har påträffats

Rörledningar inomhus
Nej
Nej
Nej
Nej

Datum:
Ja, datum:

Nej

Om markförorening påträffas ska kommunens miljöenhet omedelbart underrättas via fastighetsägarens
försorg enligt 10 kap, 9§ miljöbalken. Saneringsinsatser ska omedelbart på börjas under fastighetsägarens
fulla ansvar.
Vem har utfört rengöringen?
Företag:
Kontaktperson:

Tel:

Cistern
Borttagen datum:
Påfyllnings- och luftningsrör borttagna
Rörledningar borttagna

Sandfylld datum:
Ja, datum:
Ja, datum

Varken eller
Nej
Nej

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TEL EXP

E-POST

HEMSIDA
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Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas:

Övriga upplysningar:

Underskrift
___________________________________
Datum
_____________________________________
Sökandens underskrift

______________________________________
Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Vara kommun behandlar dina personuppgifter för att ärendet ska kunna handläggas, för administration
och för statistik. Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan
kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna. Uppgifter som inte omfattas
av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om
kommunens behandling av personuppgifter på www.vara.se/personuppgifter

