
Sektorn för samhällsbyggnad 
Miljö- och hälsoskydd 
435 80 Mölnlycke 

CISTERNER OCH RÖRLEDNINGAR SOM VARAKTIGT TAS 
UR BRUK (”SKROTNINGSINTYG”) 
Cisternägare/fastighetsägare 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Org nr/pers nr 

Cisternägare: Namn Telefon: arbete Bostad 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Ortnamn 

E- post 

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren): Namn Telefon Org nr/pers. nr 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Ortnamn 

E- post 

Uppgifter om vilken slags anläggning 

Cistern i mark Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus 

Cisternens volym, liter Vätska (eldningsolja, diesel etc) Ev. tillverkningsnummer/beteckning 

Rörledningar i mark Rörledningar utomhus, ej i mark Rörledningar inomhus 

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 

Vänd på sidan! 

Miljö- och hälsokydd
435 80 Mölnlycke
miljo.halso@harryda.se



2 

Information - General Data Protection Regulation, (GDPR) 

Så behandlas dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data 
Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och 
hälsoskydd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan 
tillämplig lagstiftning. Miljö- och hälsoskydd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter 
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
miljö- och hälsoskydds myndighetsutövning. Mer information om hur Härryda kommun behandlar dina 
personuppgifter hittar du här: https://www.harryda.se/personuppgifter. 
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med 
miljö- och hälsoskydd. 

Vem har utfört rengöringen? Företag 

Kontaktperson Telefon 

Cistern  borttagen datum__________  Sandfylld datum_________  Varken eller 

Påfyllnings- och luftningsrör borttagna  Ja, datum______________   Nej 

Rörledningar tömda och rengjorda  Ja, datum______________   Nej 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas 

Övriga upplysningar 

_____________________________________________ 
Underskrift samt datum 

_____________________________________________ 
Namnförtydligande 

https://www.harryda.se/personuppgifter
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Information om förenklad delgivning 
Miljö- och hälsoskydd kommer att delge handlingar i detta ärende med förenklad 
delgivning 

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på
hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort, Förenklad
delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken
för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något
mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag
då meddelandet enligt punkt 2 skickades.

6. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa
från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har
gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår 

• För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post
åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av
semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.

• Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna
enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.

• Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.

• Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.

• Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall
sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett
mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter: 

1. E-post: miljo.halso@harryda.se
2. Adress: Härryda kommun, Miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
3. Telefon: 031-724 61 00
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