Cisterner
Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags
angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen och
brandfarliga vätskor. 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.
Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig
för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Skriftlig information före installation
Skicka skriftlig information till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast 4
veckor före installation av cistern utomhus eller inomhus. Det gäller hantering av
brandfarlig vätska som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C eller spillolja.
Med spillolja avses avfall som utgörs av mineralbaserad, syntetisk eller vegetabilisk
smörjolja, olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, eldningsolja, eller
oljehaltigt drivmedel.
Observera att ingen skillnad görs för stationär eller tillfällig användning.
- ovan mark (som rymmer olja mer än 1m3)
- i mark (mer än 1m3),
- samt inom vattenskyddsområde (mer än 250 liter).
Blankett finns på vår hemsida www.smohf.se.
Observera att hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja även kan vara
prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen, kontakta Södertörns
brandskyddsförbund (SBFF) för rådgivning.

Cisternkontroll ska följa Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3)
Cisterner med volym 1m3 eller mer som är placerade inomhus eller utomhus ovan
mark och cisterner på mer än 1m3 eller mer som är placerade i mark ska
kontrolleras regelbundet. Kontrollerna ska följa de bestämmelser som står i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3).
Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande
kontroll.
Cistern ovan mark, gårdscistern och farmartank samt inomhuscistern ska vara
placerade så att de går att inspektera runt om och att rörledningar är frilagda och
synliga. Intervallet för besiktning av cisternen hittar du både i kontrollrapporten
och på cisternens skylt.
Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag. Ackrediterade entreprenörer för
cisternkontroll hittar du hos SWEDAC (nationellt ackrediteringsorgan),
www.swedac.se.

Skicka in utförda kontroller till förbundet
Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig
för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Utförda kontroller samt periodiska
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kontroller som utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps
föreskrifter ska skickas in till förbundet.

Cisterner inom vattenskyddsområde
För cisterner som ligger inom vattenskyddsområden gäller särskilda bestämmelser.
Cisterner i eller ovan mark som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller
spillolja och som finns inom ett vattenskyddsområde måste ha ett sekundärt skydd.
Med sekundärt skydd menas skydd mot läckage och överfyllnad. Ett exempel på
sekundärt skydd är invallning av cistern. För rörledningar är dubbelmantling en typ
av sekundärt skydd.
För cisterner och rörledningar som har installerats före 1 juli 2018 enligt tidigare
regler och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska senast den 1 januari
2022 ha installerat sekundärt skydd.

Cistern som tas ur bruk ska meddelas till förbundet
När en cistern, i mark eller ovan mark tas ur bruk ska Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund meddelas. Blankett finns på vår hemsida, www.smohf.se.
Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas
eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas
kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen
inte fylls på igen av misstag. Redovisa intyg från rengöring av cistern som utförts av
sakkunnig.

Miljösanktionsavgift
Vid överträdelser av miljöbalkens regler samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2017:5) tillämpas miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter betalas alltid till
staten. Detta gäller om man inte har informerat tillsynsmyndigheten innan
installation av cistern, se mer i förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Läs mer om cisterner i följande lagstiftning



Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja (NFS 2017:5)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner
med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)

Mer information finns på följande webbplatser





www.smohf.se – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (kemikalier)
www.naturvardsverket.se
www.swedac.se – Styrelsen för ackreditering och kontroll
www.msb.se – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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