
 

  SKROTNINGSINTYG CISTERN   

 

 

Uppgifter om cisterninnehavare 

Namn Fastighetsbeteckning 

Person-/organisationsnummer Fastighetsägare (om annan än cisterninnehavare) 

Adress Fastighetsägarens adress 

Postadress Fastighetsägarens postadress 

Tfn dagtid Mobil Tfn dagtid Mobil 

 
Uppgifter om cistern och rörledningar 

Cistern i mark Cistern ovan mark, utomhus Cistern inomhus 

K-cistern S-cistern Skyddad S- 
cistern 



Rörledningar helt eller delvis 
under mark 

Rörledningar helt eller delvis 
ingjutna i golv 

Rörledningar helt friliggande 

Cisternens volym (m
3
) Vätska (diesel, eldningsolja etc.) Ev. tillverkningsnummer/beteckning 

 
Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk 

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 

Företag som utfört rengöringen Telefonnummer 

Cistern borttagen från fastigheten Ja Datum Nej 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna Ja Datum Nej 

Rörledningar borttagna Ja Datum Nej 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas 

 
Omhändertagande av spillolja 

Omhändertagits av företag Ja Datum Nej 

Egen transport till mottagningsstation Ja Datum Nej 

 
 
     

Datum   Underskrift   

   Namnförtydligande  

 

Hylte kommun 
Samhällsbyggnadskont. 

Storgatan 8 
314 80 Hyltebruk 

Tfn 0345 - 180 00 vx 
Fax 0345 – 182 22 

bmf@hylte.se 
www.hylte.se 

Postgiro 10 53 60-2 
Bankgiro 434 – 4354 

 

 

 

mailto:bmf@hylte.se
http://www.hylte.se/


 Personuppgiftshantering, GDPR  
 Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.  

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. 

Därefter raderas dina uppgifter.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 

uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

kommunen@hylte.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt Kontaktcenter på telefon: 0345-180 00. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  


