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Cisternägarens uppgifter
Bolagsnamn/personnamn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Faktureringsadress och ev märkning

Cisternuppgifter
Installation, år och datum samt tillverkningsår

Fastighetsbeteckning (där cisternen varit placerad)

Installationsnummer

Fastighetsadress

Tillverkningsnummer

Cisternens placering

☐ Inomhus
Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? ☐ Ja

☐ Nej

☐ Ovan mark

Cisternens volym:

☐ I mark

m3

I cisternen har det förvarats

☐Diesel
☐Annat:

☐Eldningsolja

☐Bensin

☐Spillolja

Uppgifter om hur cistern hanterats
☐ Cisternen borttagen
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna

Årtal

☐ Cisternen är rengjord och fylld med sand
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna

Årtal

☐ Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord
☐ Påfyllnadsrör och avluftningsrör är plomberade

Årtal

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring
Bolagsnamn

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress
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Transport av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Transport av farligt avfall
Typ av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Underskrift
Namnteckning, ort och datum
Namnförtydligande

Avgift
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift på 1 100 kr/h för handläggning av informationen.
Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun den 12 januari 2021.

Skicka blanketten till Eslövs kommun, Miljöavdelningen, 241 80 Eslöv.
Detta gäller för cisterner som tas ur bruk
Tömning och rengöring
Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt
att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken.
Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.
Ta bort rör
Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta
bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.
Hantering av farligt avfall
Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska
transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.
Markföroreningar
Om du träffar på markföroreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera
miljöavdelningen på miljo@eslov.se eller telefon 0413-62000 (växel).
Om cisternen tas i bruk igen
Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag
och miljöavdelningen ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningsintyget ska skickas till
miljöavdelningen.
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Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas av
kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras, sparas eller raderas, enligt de lagar och regler som gäller för kommunen. Detta
framgår av något som kallas dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.
Dina personuppgifter kan vi komma att dela med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Ovanstående rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en kommun ska hantera
uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa regler går före, till exempel
hanteringen av allmänna handlingar.
Du når oss enklast genom att kontakta oss på:
Telefon: 0413-620 00 (växel)
E-post: miljoochsamhallsbyggnad@eslov.se
Du når vårt dataskyddsombud på:
E-post: dataskyddsombud@eslov.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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