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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 plast-
cisterner 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 ska-
dorna vara svåra att åtgärda eller med-
föra stora saneringskostnader. Oljeut-
släpp 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 cistern-
kontroll kan man få från Styrelsen för 
ackreditering och kontroll (SWE-
DAC). 

Cistern inomhus 
Vid nyinstallation av cisterner inom-
hus ska installationskontroll genomfö-
ras, miljöförvaltningen behöver dock 
inte informeras. Cisterner inomhus 
som rymmer 1-10 m3 olja, ska kon-
trolleras regelbundet. Det är viktigt att 
cisternen är placerad så att den går att 
inspektera runt om och att rörled-
ningar är frilagda och synliga. Kon-
trollrapporten ska lämnas till miljöför-
valtningen på begäran. 

Cistern utomhus ovan 
mark 
Vid installation av cistern som rymmer 
1-10 m3 ska miljöförvaltningen infor-
meras minst 4 veckor innan installa-
tionen. Dessa cisterner ska kontrolle-
ras 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 miljö-
förvaltningen informeras minst 4 
veckor innan installationen. För dessa 
cisterner gäller krav på återkommande 
kontrollintervall enligt tidigare be-
stämmelser. Intervallen regleras i före-
skrifter från Naturvårdsverket (NFS 
2003:24 och 2006:16) och Räddnings-
verket (SÄIFS 1997:9). En kopia på 
kontrollrapporten från den återkom-
mande kontrollen ska skickas till Mil-
jöförvaltningen. 

Cisterner inom vatten-
skyddsområde 
För cisternen som ligger inom vatten-
skyddsområde 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 kon-
trolleras vart sjätte år. 

När krävs cisternkon-
troll? 
I följande fall krävs cisternkontroll av 
ett ackrediterat kontrollorgan: 

 

 

 

 

 

Vad ska jag tänka på? 
• Skilj på boendets och arbetets 

hygienutrymmen. 

• Kontrollera med kommunens 
miljöförvaltning om avloppet måste 
ändras för fler boende.  

• Behövs fler kärl för hushållssopor? 
Kontakta kommunens tekniska 
förvaltning. 

• Kontrollera dricksvattnet om du har 
egen brunn. Fråga gärna kommunens 
miljöförvaltning. 

• Se till att gemensamma utrymmen 
städas regelbundet, t ex kök och 
badrum. 

• I företagets egenkontroll ska boendet 
också ingå.  

• Bygglov behövs för boende i bodar, 
vagnar etc. Kontakta kommunens 
bygglovsavdelning.   

• Planera boendet så det blir 
brandsäkert. Kontakta gärna 
räddningstjänsten 

• Spola ur och värm upp varmvatten 
till minst 60°C regelbundet för att 
undvika Legionella. 

 

 

 

FAKTA 
Mer information om avfall finns 
bl.a. i följande publikationer:  

 

Vad händer med din cistern. Broschyr 
från SWEDAC (nedladdningsbar på 
www.swedac.se)  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten förorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 
2003:24) 

Räddningsverkets föreskrifter om 
hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 
1997:9)  

 

WEBBEN 
Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se 
 
SWEDAC 
www.swedac.se  
 
Räddningsverket 
www.raddningsverket.se   
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• Efter tillverkning, så kallad tillverk-
nings- och konstruktionskontroll 

• Vid installation, innan anläggningen 
tas i bruk, så kallad installationskon-
troll 

• Vid återkommande kontroll av ci-
stern och rör/slangledningar, så kallad 
återkommande kontroll 

• Då en cistern eller rör/slangledning 
skadas, ändras, genomgår en större 
reparation, används under nya drift-
förhållanden 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 miljöförvalt-
ningen. 

Vem får utföra kontrol-
ler? 
Endast ackrediterade kontrollorgan får 
utföra kontroller och installation. Ett 
ackrediterat kontrollorgan har grans-
kats och godkänts av Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC). Alla ackrediterade före-
tag finns på SWEDAC:s hemsida 
www.swedac.se 

Cistern som tas ur bruk 
Cistern och rörledning som tas ur 
bruk ska tömmas och rengöras. Ci-
sternen 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 Miljöför-
valtningen meddelas samt ett sane-
ringsintyg lämnas in. 

 

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


