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ANMÄLAN 

om oljecistern som varaktigt tagits ur bruk 
inkl. rörledningar och påfyllningsanordning 

(s.k. skrotningsintyg) 
 

Fastighetsägare eller nuvarande/tidigare cisternanvändare 
Namn / Företagsnamn Fastighetsbeteckning (där cisternen står / stod) 

Utdelningsadress Eventuell adress (där cisternen står / stod) 

Postnummer Ort Kontaktperson 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer mobiltelefon 

 
Allmänna uppgifter om oljecistern och cisternanläggning – befintlig eller borttagen 

 

Vänligen fyll i så mycket uppgifter ni känner till – vare sig cisternen finns kvar eller är borttagen! 
 

Belägen I mark Ovan mark utomhus Inomhus i byggnad 
 

Typ av vätska Eldningsolja Dieselolja Cisternvolym (liter/kbm)    
 

Rörledningar Till panna Inga rör - Pump med slang 
 

Påfyllningsanordning Genom byggnadens/husets yttervägg Ej genom någon yttervägg 
 

 
 

Oljecistern, rörledningar och påfyllningsanordning som tagits ur bruk 

Det är viktigt att ni fyller i uppgifterna nedan så noggrant som möjligt 

 
Cisternen är Kvar tills vidare Borttagen, datum 

 
 
 
 
Annat 

 
 

Cisternen är rengjord och torr invändigt datum    
 

Vem har rengjort eller tagit bort cisternen? 

Namn / Företagsnamn Eventuell kontaktperson Telefonnummer 
 
 
 

Påfyllningsröret är borttaget Ja Nej 
 

Påfyllning är förhindrad på annat sätt  Hur? 
 

Annan information eller annat meddelande 
 
 
 
 
 
 

 
Information 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagar. 

 
Cisternanvändarens underskrift – nuvarande/tidigare 

Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

 
Anmälan skickas till: Essunga Kommun, Miljöförvaltningen, Sturegatan 4 465 82 Nossebro   

Sid 1(1) 
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