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Anmälan om cisterner och rörledningar 
som varaktigt tagits ur bruk ”Skrotningsintyg”
   

Skickas till  
   Lilla Edets kommun 
   Samhällsbyggnadsförvaltningen 
   463 80 Lilla Edet 

 

  Sökande 

  Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än cisternägaren) 

Fastighetens adress (om annan än cisternägaren) Postnummer Postort 

  Uppgifter om anläggningen 

  Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk 

 
 

 

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Cistern i mark
         

 Cistern ovan mark, utomhus
            

 Cistern inomhus
   

Cisternens volym:                          liter 

Vätska (eldningsolja, diesel etc):  

Tillverkningsnummer/beteckning:  

 Rörledningar i mark
 

 Rörledningar utomhus, ej i mark
        

 Rörledningar inomhus
 

 Cistern tagen ur bruk                  Datum: 
 

 Rörledningar tagna ur bruk         Datum: 
 

 

 Cistern tömd och rengjord  
 

Rengöring utförd av företag Datum 

Kontaktperson Telefonnummer 

 Cistern borttagen                  Datum: 
 

 Cistern sandfylld                   Datum: 
 

 Påfyllnings och luftningsrör borttagna                 Datum: 
 

 Rörledningar borttagna                                      Datum: 
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Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas och övriga upplysningar 

 

 

 

 

 

Avgift för anmälan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas med myndighetsutövning som rättslig grund enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida 
www.lillaedet.se 

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 
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