
 
 

  
 

Information om att ta cistern ur bruk  
 

1 (2)  

Sökande/person 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Kontaktperson 
  

Telefon  

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
 

 
Kommunikation via e-post 

☐ Ja ☐ Nej 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
 
Uppgifter om anläggningen 
Uppgifter om anläggningen som skall tas ur bruk 

☐ Cistern i mark 
☐ Cistern ovan mark, utomhus 
☐ Cistern inomhus 
☐ Rörledningar i mark 
☐ Rörledningar ovan mark, utomhus 
☐ Rörledningar inomhus 
Vätska 

 
Cisternens volym i liter 

 
Eventuellt tillverkningsnr/beteckning 

 
 
Uppgifter om när anläggningen togs ur bruk 
Cistern tagen ur bruk 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Rörledningar tagna ur bruk 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Cistern tömd och rengjord 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Rörledning tömd/rengjord 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Namn på firma som utfört rengöringen 

 
Kontaktperson på firma som utfört rengöringen 

 
Telefonnummer till kontaktperson  

Cistern borttagen 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Cistern sandfylld 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Påfyllningsrör/luftrör borttagna 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

Rörledningar borrtagna 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Om ja, datum 
 

 
  



  2 (2) 

Uppgifter om när anläggningen togs ur bruk 
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas 
 
 
 
 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor som ska bifogas 
 
☐ Bilaga 1, Bekräftelse på rengjord cistern, från firma som hjälpt till med rengöringen 
 
 
Information  

Informera om att du tar din cistern ur bruk, så tar vi bort cisternen ur vårt cisternregister 

Mer information finns på vår hemsida uddevalla.se.  
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 
 

Personuppgifter  
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter.
 
 

Lagstiftning  
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 
 
 
Godkännande 
 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 
handläggning (fylls i av den som är sökande). 
 
 
 
Blanketten skickas till 
epost: samhallsbyggnad@uddevalla.se 
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 
 

Blanketten uppdaterad 2019-05-24 
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