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STADSBYGGNAD

Information om cisterner
När måste jag anmäla min cistern till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden?
Anmäl till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 4 veckor innan du:
•
•
•
•

Installerar en cistern eller rörledningar avsedd för förvaring av mer än
1m3 diesel, eldningsolja eller spillolja.
Installerar en cistern utomhus ovan mark som rymmer mellan 1-10 m3
och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja.
Installerar en cistern inomhus som inte är inspekterbar runt om och/eller
med rörledning ingjuten i golv.
Börjar använda en avställd cistern för förvaring av diesel, eldningsolja
eller spillolja.

Återkommande kontroll
Cisterner ska genomgå en första kontroll samt därefter återkommande
kontroller med det intervall som anges i nedanstående tabell.
Kontrollintervallen bestäms utifrån vilket korrosionsskydd anläggningen har
samt om anläggningen är belägen utanför eller inom vattenskyddsområde. Med
anläggningens korrosionsskydd menas dess svagaste del. Om en anläggning
exempelvis består av en cistern med fullgott korrosionsskydd med tillhörande
ledning utan sådant skydd bestäms kontrollintervallet utifrån ledningens
korrosionsskydd.
Öppna cisterner som står utomhus ska vara kontrollerade senast 1 juli 2004 och
öppna cisterner som står inomhus ska vara kontrollerade senast 1 juli 2006.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan kräva annat intervall i det enskilda
fallet. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat kontrollorgan. Även om cisternen
på utsidan verkar vara hel kan det t.ex. finnas invändiga skador. Stålcisterner
rostar invändigt på grund av att kondensvatten lägger sig i botten på tanken
under oljan. Plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan. Många skador
upptäcks endast vid kontrollen.
Typ av cistern
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Besiktningsintervall
Typ av cistern
K-cistern utomhus 1-10 m3
Skyddad S-cistern utomhus 1-10 m3
S-cistern utomhus 1-10 m3
K-cistern inomhus 1-10 m3
Skyddad S-cistern inomhus 1-10 m3
S-cistern inomhus 1-10 m3
K-cistern i mark (underjordisk)
Skyddad S-cistern i mark
S-cistern i mark (underjordisk)
K-cistern inom vattenskyddsområde utan
invallning
Skyddad S-cistern inom vattenskyddsområde
utan invallning
S-cistern inom vattenskyddsområde utan
invallning

Besiktningsintervall
12 år
12 år
6 år
12 år
12 år
6 år
12 år
12 år
6 år
6 år*

Tid för besiktning
Senast 1 juli 2004
Senast 1 juli 2004
Senast 1 juli 2004
Senast 1 juli 2006
Senast 1 juli 2006
Senast 1 juli 2006
Omedelbart
Omedelbart
Omedelbart
Senast 1 juli 2004

6 år*

Senast 1 juli 2004

3 år **

Senast 1 juli 2004

En K-cistern är en cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd.
En skyddad S-cistern är en cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd.
En S-cistern är en cistern inklusive rörledningar som har ett mindre gott korrosionsskydd.
* Kan ökas till 12 år om tanken invallas och rörledningarna är korrosionsskyddad.
** Kan ökas till 6 år om tanken invallas och rörledningarna är korrosionsskyddad.

Revisionskontroll
Cisterner kan behöva repareras eller rekonditioneras efter att de har fått
rostskador eller andra skador. Skador upptäcks oftast i den återkommande
kontrollen. Det kan vara aktuellt att flytta cisternen eller att använda den under
andra driftsförhållanden. I samtliga situationer ska en revisionskontroll utföras
efter åtgärden. Efter utförd kontroll bör en kopia av kontrollrapporten skickas
in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Cistern som tas ur bruk
Cistern och tillhörande rörledning som tas ur bruk (som skrotas eller ska
användas på annat sätt) ska tömmas och rengöras samt anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. En anmälan ska innehålla intyg på rengöring,
skrotning och avlägsning av påfyllnadsröret. Vidare ska åtgärder vidtas som
hindrar att cisternen kan fyllas.
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Följande åtgärder föreslås:
S-cisterner: Cisternen rengörs och avfallet hanteras av firman som har tillstånd
för detta. Det ska alltid eftersträvas att cisternen tas bort. Är inte detta möjligt
ska cisternen fyllas med sand. Påfyllningsledning och avluftsledning ska tas
bort, oberoende av annan åtgärd.
K-cisterner: Cisternen rengörs och avfallet hanteras av firman som har tillstånd
för detta. Åtgärd som omöjliggör påfyllning ska vidtas. Om cisternen ska tas i
bruk igen krävs revisionskontroll. Om cisternen aldrig ska användas ska den i
första hand tas bort. Är inte detta möjligt ska cisternen fyllas med sand.
Påfyllningsledning och avluftsledning ska tas bort, oberoende av annan åtgärd.
Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och ska omhändertas av godkänd
mottagare av farligt avfall (avfallsförordningen 2001:1063).
När ska jag anlita ett ackrediterat kontrollorgan?
För att kontrollen av din cistern ska kunna ske enligt gällande regler ska den
utföras av ett av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan. Uppgift om dessa kan
man få hos SWEDAC:s webbplats.
Kontrollorgan ska anlitas vid:
• Nyinstallation av cistern
• Flyttning av cistern
• Byte av cisternen
• Rekonditionering av cistern
• Efter reparation av skada på cistern
• Misstänkt skada på cistern
• Återkommande kontroll av cistern
Efter utförd kontroll bör en kopia av kontrollrapporten skickas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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Miljösanktionsavgifter
I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas
till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som
meddelats med stöd av miljöbalken. De sanktionsavgifter som kan drabba
cisternägare är:
•
•
•

Ej informerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriftligen innan
installation 1 000 kronor
Ej utför installationskontroll eller revisionskontroll 3 000 kronor
Ej utför återkommande kontroll inom angivna intervall 2 000 kronor

Tillstånd av brandfarlig vara

För hantering av brandfarlig vätska kan cisternen vara tillståndspliktig enligt
Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 1997:3) om tillstånd till hantering
av brandfarlig vara. Tillstånd enligt föreskrifterna hanteras av
Räddningstjänsten.

För ytterligare frågor kontakta gärna Stadsbyggnad Miljö på telefon
046-25 11 00, mail miljo@staffanstorp.se eller fax 046-251280.

