UPPGIFTER OM CISTERN SOM
TAS UR BRUK
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Cisternägaren
Namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Adress för installation:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än cisternägare):

Personnr./ Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas.
Cistern
Volym (m³) __________
Nummer:
Är cisternen borttagen från fastigheten?
Ja
Nej
Finns det fortfarande någon annan cistern på fastigheten?
Ja

Nej

Vidtagna åtgärder (Bifoga intyg över utfört arbete!)
Cistern tömd och rengjord
Cistern tömd, rengjord och fylld med sand
Påfyllningsrör och avluftningsrör borttagna
Påfyllningsrör och avluftningsrör är förstörda/demolerade så det är inte möjligt att fylla på av misstag
Påfyllningsrör och avluftningsrör satt direkt på cisternen och cisternen har tagits bort
Påfyllningsrör och avluftningsrör försedda med plomberade stoser
Annat:________________________
Övergått till annan uppvärmningsmetod
El

Luftvärme

Bergvärme

Fjärrvärme

Annat:____________________

Övriga upplysningar (om cisternen är tillfälligt avställd, ange då när den planeras tas i bruk igen)
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Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandes underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett ifylld blankett skickas till:



Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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