
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

INTYG OM CISTERNER OCH 
RÖRLEDNINGAR SOM VARAKTIGT 
TAGITS UR BRUK (”Skrotningsintyg”) 

Cisternägare Fastighetsägare (om annan än cisternägare) 
Namn Namn 

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer Postadress Postnummer Postadress 

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

E-post E-post

Fastighetsbeteckning 

Uppgifter om anläggningen 

Cistern i mark Cistern ovan mark, utomhus Cistern inomhus 

Rörledningar i mark Rörledningar utomhus, ej i mark Rörledningar inomhus 

Cisternens volym, liter Vätska (eldningsolja, diesel etc) Tillverkningsnr/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 

Vem har utfört rengöringen? 

Åtgärder för att hindra att cisternen fylls 

Cistern Borttagen, datum Sandfylld, datum Varken eller 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna Ja, datum Nej 

Rörledningar borttagna Ja, datum Nej 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas 

Övriga upplysningar 

Underskrift 

Ronneby kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Postadress 
Besöksadress 

372 80 Ronneby 
Stadshuset 

Telefon 
E-post

0457-61 80 00 vxl 

mbf@ronneby.se 
Webbplats www.ronneby.se 

Namnförtydligande Namnteckning 

Ort och datum 

Telefon Kontaktperson 

Företag 

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen du lämnar får lagras och 
bearbetas i register av förvaltning/nämnd . Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

http://www.ronneby.se/
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