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Cisterner
Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för
lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Detta
måste du göra på rätt sätt. För att undvika skador finns
bestämmelser som säger att cisterner ska kontrolleras.

Vad gäller reglerna för?
Reglerna gäller för all förvaring av diesel/brännolja,
eldningsolja samt spillolja i cisterner som rymmer 110m3. Reglerna omfattar all slags förvaring, dvs. både
under mark, ovan mark och utomhus. Reglerna gäller
för villatankar, farmartankar på lantbruk och cisterner
på bensinstationer och verksamheter. För
underjordiska cisterner gäller reglerna även cisterner
som är större än 10m3. För övriga cisterner som är
större än 10m3 ska du vända dig till räddningstjänsten,
www.hka.se.

Regler inom
vattenskyddsområde
Vid nyinstallation ska en anmälan göras till
Samhällsförvaltningen även för mindre cisterner eller
behållare som rymmer från 250 liter.
Nytillkommande cisterner inom ett
vattenskyddsområde ska invallas eller vara
dubbelmantlade. Befintliga cisterner som inte är
invallade ska besiktigas oftare än om de är invallade.
Vid påfyllningsröret ska en skylt finnas som anger att
cisternen ligger inom vattenskyddsområde.
Cisternen ska stå på sådan yta som möjliggör
uppsamling av spill och läckage.

Nyinstallation
Den som ska installera en cistern ska skriftligen
informera Samhällsförvaltningen minst sex veckor
innan anläggningen tas i drift. Vid nyinstallation ska

alltid en installationskontroll göras av ett ackrediterat
företag. Använd blanketten ”Anmälan om installation
av oljecistern”

Skyddsåtgärder
Det är viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av
mark och vatten när du väljer plats för cisternen.
Cisternen bör placeras på ordentligt skyddsavstånd
från känslig omgivning som t.ex. dagvattenbrunnar,
vattentäkter, vattendrag och dräneringsdiken.
Cisternen ska även placeras på sådant sätt att samtliga
ytor kan kontrolleras för att snabbt upptäcka läckage
samt för att underhåll ska kunna utföras.
Förutom en väl genomtänkt placering av cisternen kan
viss skyddsutrustning vara nödvändig för att
förvaringen ska bli tillräckligt säker. De viktigaste
skyddsanordningarna är olika typer av nivålarm,
överfyllnadsskydd, påkörningsskydd och invallning.
Är cisternen placerad inomhus kan ett utrymme utan
golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning.
Förutsättningen är då att golv, väggar och tröskel är
helt täta.
På platser där spill eller läckage kan väntas t.ex.
tankningsplats bör det finnas droppskydd eller
uppsamlingstråg.
Beroende på cisternens placering kan ytterliggare
skyddsåtgärder krävas. Är du osäker på vad som
gäller så kontakta Samhällsförvaltningen.
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Återkommande kontroll
Syftet med den återkommande kontrollen är att
undersöka om cisternen är hel och tät och att all
tillhörande utrustning fungerar. Cisternen får bara
användas om den kontrolleras och bedöms uppfylla
kraven. Kontrollen utförs med följande intervall:
12 år för cisterner med korrosionsskydd
6 år för cisterner som inte uppfyller kravet på
korrosionsskydd
6 år för cisterner inom vattenskyddsområde med
korrosionsskydd, men saknar sekundärt skydd
3 år för cisterner inom vattenskyddsområde som
saknar korrosionsskydd.

Kontrollrapport
Kopia på kontrollrapporten ska kunna visas upp på
begäran av Samhällsförvaltningen.

Mer information
L ä s h ä nv i s ni ng a r
M e r i n fo r m a t i o n o c h l a g a r fö r
cisterner finner du på
Naturvårdsverket hemsida,
www.naturvardsverket.se. Gå in under
r u b r i k ” ve r ks a mh e t e r m e d
miljöpåverkan” och välj ”cisterner”.

Cistern som tas ur bruk

L ag t e x t e r

När en cistern ska tas ur bruk ska det anmälas till
Samhällsförvaltningen. Använd blanketten ”Intyg,
cistern tas ur bruk”.

N a t u r v å r d s v e r k e t s fö r e s kr i ft e r o m
s k yd d mo t m a r k - o c h va t t e n fö r o r e n i n g
vi d l a gr i n g a v b r a n d f a r l i g a vä t s ko r

Cisternen och rörledningar ska tömmas och rengöras.
Även åtgärder ska vidtas så att inte cisternen kan
fyllas på av misstag. Cisternen bör avlägsnas eller
fyllas med sand.

Miljösanktionsavgift
Om du inte följer lagstiftningen kan
Samhällsförvaltningen besluta om
miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift beslutas
för vissa särskilt angivna överträdelser enligt bilagan
till förordningen om miljösanktionsavgifter. Bland
annat ska miljösanktionsavgift betalas om en
installationskontroll inte utförs innan cisternen tas i
bruk, om den återkommande kontrollen inte utförs
inom rätt tidsintervall eller om Samhällsförvaltningen
inte informerats före nyinstallation.
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