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Cisterner och rörledningar som varaktigt tagits ur bruk
”Skrotningsintyg”
Allmänna uppgifter
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare/namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Uppgifter om vilken slags cistern (uppgifter i senaste kontrollintyget)
Cistern i mark

Cistern ovan mark, utomhus

K-cistern

S-cistern

Cisternens volym (m3)

Skyddad S-cistern

Vätska (diesel, eldningsolja etc.)

Ledningar helt eller delvis under mark

Cistern inomhus

Ledningar helt eller delvis ingjutna i golv

Ev. tillverkningsnummer/beteckning

Ledningar helt friliggande

Uppgifter om 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

Uppgifter om det som tagits bort
Cistern
Borttagen

Datum:

Sandfylld

Datum:

Varken bortagen eller sandfylld

Rörledningar
Ja, påfyllnings- och luftningsrör är borttagna

Datum:

Nej, Inte bortagen

Ja, rörledningar är borttagna

Datum:

Nej, inte bortagen

Andra åtgärder som vidtagits än ovanstående som förhindrar att cisternen kan fyllas (ange):

Forts nästa sida 
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Cisterner och rörledningar som varaktigt tagits ur bruk
”Skrotningsintyg”
Den som utfört rengöringen
Företaget:

Kontaktperson:

Tel nr:

Omhändertagande av spillolja
Spillolja uppkommer vid rengöring av cisterner och rörledningar. Avfallet klassas som farligt och ska omhändertas vid godkänd anläggning.
Ange ett av nedanstående alternativ:
Omhändertas av företag med tillstånd att hantera farligt avfall

Ange företag:

Egen transport har skett till mottagningsstation för hushållens farliga avfall.

Jag intygar att lämnade uppgifter är korrekta:
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ifylld blankett skickas till:

Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad

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 miljönämnden. 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 direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter,
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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