
 Miljöförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax e-post
Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se
221 00  LUND 

CISTERNER OCH RÖRLEDNINGAR SOM VARAKTIGT TAS UR BRUK 
(”SKROTNINGSINTYG”) 

Fastighet där cisternen är placerad 

Cisternägare 
Namn: Telefon bostad: 

Adress: Telefon dagtid: 

Postadress: Personnr/Org.nr: 

Uppgifter om vilken slags anläggning 
Cisternens volym (liter): Vätska (eldningsolja, diesel etc.): Ev. tillverkningsnummer/beteckning: 

Cistern i mark  Cistern ovan mark utomhus  Cistern inomhus 
 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 

Vem har genomfört rengöringen? 
Företag: 

Kontaktperson: Telefon: 

Cistern  Borttagen, datum     Sandfylld, datum:  Varken eller 
Påfyllnings- och luftningsrör borttagna  Ja, datum:     Nej 
Rörledningar borttagna   Ja, datum:    Nej 

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas: 

Övriga upplysningar: 

----------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 

-----------------------------------------------------------------  
Cisternägarens namn och underskrift

Internetadress
www.lund.se
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Gällande regler 

Reviderad 2018-05-25

De specialregler som gäller för oljecisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Dessa 
föreskrifter gäller vid lagring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i cisterner ovan 
mark med en volym mellan 1 och 10 m3 samt i mark med en volym över 1 m3. De gäller 
också för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Regler 
om cisterner och andra relaterade ämnesområden finns också i föreskrifter utfärdade av det 
som tidigare kallades Räddningsverket, men numera heter Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Tillståndsmyndighet för hantering och lagring av brandfarliga väts-
kor enligt lag om brandfarlig och explosiva varor i Lunds kommun är Räddningstjänst Syd. 

Den som använder en cistern där NFS 2003:24 är tillämplig ska låta cistern med tillhörande 
rörledningar genomgå återkommande kontroll. Denna kontroll får endast utföras av särskilt 
ackrediterade kontrollföretag. Ägaren behöver inte skicka in kontrollrapport från besiktning 
till miljönämnden. Ägaren ska spara kontrollrapporten. 

Om man avser att inte använda sin cistern skall man ta den ur bruk. Besiktningsskyldighet 
föreligger ända tills man rengjort och sanerat cistern med rörledningar OCH gjort en särskild 
anmälan till miljönämnden. Åtgärder måste också vidtas som omöjliggör påfyllning av ci-
sternen av misstag. Det innebär att påfyllnings och luftningsrör bör tas bort.  

Det rekommenderas att låta en ackrediterad firma även utföra skrotning av cistern. Spillolja 
och slam betraktas som farligt avfall och skall tas om hand för destruktion eller regenerering 
på en anläggning som har nödvändiga tillstånd. 

En cistern som tagits ur bruk skall anmälas till miljönämnden. Om man vill använda sin 
cistern igen kan man göra detta genom att anmäla det till miljönämnden och besiktiga ci-
sternen innan den tas i bruk. 



 

   
Miljönämnden 
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Information om hur Lunds kommun behandlar 
personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt 
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden 
Organisationsnummer: 212000-1132 
Adress: Box 41 
E-post: miljoforvaltningen@lund.se 
Telefon: 046-359 50 00 

Dataskyddsombud 
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som 
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81. 

Typer av personuppgifter som behandlas 
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:  
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer/organisationsnummer. 

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:  
Handläggning av ditt ärende enligt miljöbalken. 

Hur har vi fått in dina personuppgifter? 
 Från dig själv 

 Från annan än dig själv:  

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter  
 Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter 

 Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska 
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta 
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal  

 Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter 
(rättslig förpliktelse) 

 Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda 
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan 
fysisk person 

 Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning 
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 Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av 
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, 
behandlas):  

Vem får ta del av dina personuppgifter? 
Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare 

Tredje land 
 Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land 

(land utanför EU/EES). 

 Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land 
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter 
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna 
komma att överföras till tredje land.  

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att 
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. 
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och 
regler som gäller för kommunen angående så kallade 
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.  

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna 
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter 
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller 
dataskyddsombudet för mer information. 

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss 
• Begära tillgång till dina personuppgifter 
• Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av 

dina personuppgifter 
• Invända mot behandling av dina personuppgifter  
• Begära dataportabilitet  
• Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke 

kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt 
samtycke gäller samtycket till och med den dag som 
återtagandet skedde. 

• Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten 

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna 
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. 
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