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INTYG 
Gällande cistern för brandfarlig vätska tas ur bruk 

 
Insändes till: 
 
Mora Orsa miljökontor 
Box 23 
794 21 Orsa 
 

 
  
 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning  
      

Diarienr på nuvarande tillstånd 
      

Besöksadress 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

Fastighetsägare 
      
Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Telefon mobil 
      

Cisternägare, om annan än fastighetsägare, namn 
      
Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Cistern under mark 
Cisternen 

 har tagits ur bruk (är tom och 
rengjord) Påfyllning kan inte ske 

Cisternens/Cisternernas ID-nr 
 
       

M3 
 
      

Innehåll 
 
      

Farligt avfall har lämnats till (företagets namn) 
      
 

 är rengjord och skrotad 
Cisternens/Cisternernas ID-nr 
      

M3 

      
Innehåll 
      

Farligt avfall har lämnats till (företagets namn) 
      
 
Cistern ovan mark 
Cisternen 

 har tagits ur bruk (är tom och 
rengjord) Påfyllning kan inte ske 

Cisternens/Cisternernas ID-nr 
      

M3 

      
Innehåll 
      

Farligt avfall har lämnats till (företagets namn) 
      
 

 är rengjord och skrotad 
Cisternens/Cisternernas ID-nr 
      

M3 

      
Innehåll 
      

Farligt avfall har lämnats till (företagets namn) 
      
 

Markförorening 
Markförorening 

 har inte påträffats 
 

 har påträffats. Anmälan och sanering har skett 
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Avyttring av cistern, ange ny ägare 
 

Fastighetsbeteckning 
      

Diarienummer på nytt tillstånd 
      

Besöksadress 
      

Fastighetsägare 
      
Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Telefon mobil 
      

 

Information om behandling av personuppgifter 

Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde.  
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer 
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson. 
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se 

 

Entreprenörens underskrift 

Datum och fastighetsägarens underskrift 
      

Datum och anlitad entreprenörs underskrift 
      

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 

Datum och anlitad entreprenörs underskrift (om fler entreprenörer anlitas) 
      

Namnförtydligande 
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