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Cisterner
Du som äger cisterner för olja eller spillolja är ansvarig för att
lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Miljörisk
I Sverige finns ett stort antal cisterner
för förvaring av eldningsolja. Dessa
blir med tiden utsatta för allehanda
angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen
i olja. Mindre läckage kan vara svåra
att upptäcka, särskilt om det sker i
mark och från rörledningar i betong.
Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten
och vattentäkter.

Kontroll
Det är krav på obligatorisk kontroll av
cisterner (volym 1-10 m3) som är
placerade inomhus eller utomhus ovan
mark. Kontrollen ska utföras av ett
ackrediterat företag och ske med sex
eller tolv års intervall beroende på om
det finns korrosionsskydd eller inte.
Uppgifter om vilka entreprenörer som
är ackrediterade för att utföra cisternkontroll kan man få från Styrelsen för
ackreditering och kontroll (SWEDAC).

Cistern inomhus
Vid nyinstallation av cisterner inomhus ska installationskontroll genomföras, miljöförvaltningen behöver dock
inte informeras. Cisterner inomhus
som rymmer 1-10 m3 olja, ska kontrolleras regelbundet. Det är viktigt att
cisternen är placerad så att den går att
inspektera runt om och att rörledningar är frilagda och synliga. Kontrollrapporten ska lämnas till miljöförvaltningen på begäran.

Cistern utomhus ovan
mark
Vid installation av cistern som rymmer
1-10 m3 ska miljöförvaltningen informeras minst 4 veckor innan installationen. Dessa cisterner ska kontrolleras regelbundet. Till denna kategori
räknas även gårdscisterner och
farmartankar. Kontrollrapporten ska
skickas in till miljöförvaltningen. För
cisterner utomhusovan mark större än
10 m3 är stadsbyggnadsnämnden
tillsynsmyndighet.

Cistern utomhus i mark
Vid installation av cisterner i mark
som rymmer mer än 1 m3 skall miljöförvaltningen informeras minst 4
veckor innan installationen. För dessa
cisterner gäller krav på återkommande
kontrollintervall enligt tidigare bestämmelser. Intervallen regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS
2003:24 och 2006:16) och Räddningsverket (SÄIFS 1997:9). En kopia på
kontrollrapporten från den återkommande kontrollen ska skickas till Miljöförvaltningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde
För cisternen som ligger inom vattenskyddsområde är kontrollintervallen
tre och sex år för cisterner som saknar
sekundärt skydd. Om cisternen inte
uppfyller kraven på korrosionsskydd
gäller kontrollintervallet tre år. Finns
korrosionsskydd skall cisternen kontrolleras vart sjätte år.
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När krävs cisternkontroll?
I följande fall krävs cisternkontroll av
ett ackrediterat kontrollorgan:

Miljösamverkan Skåne

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Hemsida

Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförbundet Skåne
Skånes kommuner

205 15 Malmö
Box 13, 264 21 Klippan

Kungsgatan 13
Storgatan 33

040-25 20 00 vx
0435-71 99 00 vx

040-25 21 10
0435-71 99 10

www.m.lst.se
www.kfsk.se

www.miljosamverkanskane.se
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• Efter tillverkning, så kallad tillverknings- och konstruktionskontroll
• Vid installation, innan anläggningen
tas i bruk, så kallad installationskontroll
• Vid återkommande kontroll av cistern och rör/slangledningar, så kallad
återkommande kontroll
• Då en cistern eller rör/slangledning
skadas, ändras, genomgår en större
reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Kontrollrapport
Efter kontroll av cistern utomhus,
ovan mark och i mark, ska du skicka
in en kopia på kontrollrapporten till
miljöförvaltningen. Kontrollrapporter
för cistern inomhus behöver endast
visas upp på begäran av miljöförvaltningen.

Vem får utföra kontroller?
Endast ackrediterade kontrollorgan får
utföra kontroller och installation. Ett
ackrediterat kontrollorgan har granskats och godkänts av Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC). Alla ackrediterade företag finns på SWEDAC:s hemsida
www.swedac.se

Cistern som tas ur bruk
Cistern och rörledning som tas ur
bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med
sand. Det är viktigt att påfyllningsrör
och avluftningsledning tas bort så att
cisternen inte fylls på igen av misstag.
När en cistern utomhus, i mark eller
ovan mark tas ur bruk ska Miljöförvaltningen meddelas samt ett saneringsintyg lämnas in.

Från och med 1 januari 2007 är
Miljöförvaltningen skyldig att ta ut en
miljösanktionsavgift om överträdelser
sker.
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