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Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
LK 2396 utg 3 (december 2021) 

INTYG 
Cistern som tagits ur bruk

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister

Cisternuppgifter
Fastighetsbeteckning 
 

Cisternens tillverkningsnummer 

Cisternens volym Cisternens innehåll 

Adress (för cisternens placering) Postadress 

Cisterninnehavare Telefon 

Kontaktperson (om annan än cisterninnehavare) Telefon 

Markera nedan vilka åtgärder som vidtagits på cisternen: 

Cisternen och eventuella ledningar har tömts, rengjorts och tagits bort 

Cisternen ligger kvar i marken, men den har tömts, rengjorts och fyllt med sand 

Cisternens påfyllningsrör och övriga friliggande rördelar har tagits bort 

Annat:

Åtgärderna ovan har utförts av: 

Cisterninnehavaren 

Entreprenör som redovisas nedan: 
Namn Telefon 

Adress Postadress 

Det farliga avfall som har uppkommit (till exempel oljehaltigt avfall från rengöring och oljemängdsmätare som 
innehåller kvicksilver) har omhändertagits av: 
Namn Telefon  

Adress Postadress 

Upplysningar angående ny installation: 

En ny cistern i mark har lagts ner* 

En ny cistern har installerats utomhus ovan mark* 

En ny cistern har installerats inomhus, ange om rörledningen har förlagts i eller ovan mark nedan* 

Annan typ av uppvärmning har installerats, ange typ av uppvärmning under övriga upplysningar (nästa sida) 

*Ytterligare information kan lämnas under övriga upplysningar (nästa sida) Vänd → 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Övriga upplysningar 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Intyget skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av 
uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande: 
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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