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Fastighetsägare/anmälare 

Fastighetsbeteckning 

      
 

Namn 

      

Person-/organisationsnummer 

      

Adress 

      

Telefon 

      

Postadress och ort 

      

E-post 

      

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. 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 adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 
(tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 

Uppgifter om cisternen 

Identifikationsuppgifter 

      

Fastighetsadress och fastighetsbeteckning (där cisternen var 
placerad) 

      

Volym 

      

Innehåll 

      

Installationsår 

      

Senaste kontrollen gjord 

      

Cisternen var belägen 

 I mark 

 Inomhus 

 

 Ovan mark 

 Utomhus 

 

Har cistern och dess rörledningar tömts och rengjorts?    Ja    Nej 

Om ja, på vilket sätt cisternen tömts och rengjorts:       

Vem har utfört rengöringen (namn och telefon):       

 Intyg bifogas 

Har oljeresterna från rengöringen transporterats bort?      Ja    Nej 

Om ja, uppge vart oljeresterna har transporterats och vem som har utfört transporten:       

Har cisternen och eventuella rörledningar transporterats bort från fastigheten?  Ja    Nej 

Om ja, uppge vart cisternen och rörledningar transporterats till:       

Har cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör avlägsnats/ pluggats igen?    Ja    Nej 

Finns annat farligt avfall (asbest, stenkoltjära (Kreosot)) kring cistern eller ledning?        Ja    Nej 

Om ja, uppge hur/vart det farliga avfallet har tagits omhand:       

Nivålarm innehöll kvicksilver?  Ja    Nej 

Om ja, beskriv hur/vart kvicksilvret har tagits omhand:       
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Underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift 

 

Namnförtydligande  

      

 
Skicka ifylld blankett till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 
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