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Information om cisterner

När måste jag anmäla min cistern till Miljökontoret? Anmäl ska ske
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.

BRA ATT VETA
_____

Anmäl din cistern senast 4
veckor innan installation till
Miljökontoret.
_____
Kontakta byggkontoret för
bygglov för cisternen
____

Innehåll i anmälan
När du lämnar in anmälan om cistern ska följande information
finnas med;
•
•
•

Namn, adress och telefonnummer på den som är ansvarig
för hanteringen.
Situationsplan med placering av cisternen, brunnar,
vattendrag o dyl.
Beskrivning av cisternen/behållare och vilka
försiktighetsåtgärder man avser att vidta t.ex. sekundärt
skydd, nederbördsskydd, tätt material vid tankningsplats.

Hanteras 250 liter
brandfarlig vätska är du
skyldig att skriftligt
informera Miljökontoret
_____
För information om
ackrediterade
kontrollföretag gå in på
http://www.swedac.se och
sök på cistern
_____

Hantering i vattenskyddsområde
Du är skyldig att skriftligt informera Miljökontoret om du planerar
att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde, oavsett om den ska förvaras i cistern, fat eller
annan behållare.

Typ av cistern
K-cistern
S-cistern

Glöm inte och spara
kontrollrapporten!
_____

Skyddad S-cistern

Cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd
Cistern inklusive rörledningar som har ett mindre gott korrosionsskydd. Oftast
tillverkade av stål eller stållegering
Cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd
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Återkommande kontroll och besiktning
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.
Bygg- och Miljönämnden kan kräva ett annat intervall i det enskilda fallet. Besiktningen ska utföras av
ackrediterade kontrollföretag för kontroll av cisterner. Lista över ackrediterade företag finns på
http://www.swedac.se sök på ordet cistern. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att cisternen är
tät och att överfyllnads-skyddet fungerar. Många cisterner börjar rosta inifrån, vilket bara kan upptäckas
vid en besiktning.
Besiktningsintervall
När besiktningen är genomförd skrivs ett besiktningsprotokoll. Det ska förvaras hos den som använder
tanken till dess att tanken skrotas. Protokollet ska på begäran kunna visas för myndigheten.
Typ av cistern
Besiktningsintervall
K-cistern utomhus 1-10m3
Vart 12:e år
3
Skyddad S-cistern utomhus 1-10m
Vart 12:e år
S-cistern utomhus 1-10m3
Vart 6:e år
3
K-cistern inomhus 1-10m
Vart 12:e år
Skyddad S-cistern inomhus 1-10m3
Vart 12:e år
3
S-cistern inomhus 1-10m
Vart 6:e år
K-cistern i mark (underjordisk)
Vart 12:e år
Skyddad S-cistern i mark
Vart 12:e år
S-cistern i mark (underjordisk)
Vart 6:e år
K-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning Vart 6:e år*
Skyddad S-cistern inom vattenskyddsområde utan
Vart 6:e år*
invallning
S-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning Vart 3:e år**
*Kan ökas till 12 år om tanken invallas och rörledningar är korrosionsskyddade
** Kan ökas till 6 år om tanken invallas och rörledningar är korrosionsskyddade.

Ombesiktning vid flytt, skada eller ändring
Cisternen ska revisionsbesiktigas om den har:
− Genomgått omfattande reparation eller ändring
− Kan ha skadats
− Ska användas under väsentligt ändrade förhållanden
− Har flyttats
Därefter ska en ny återkommande kontroll utföras. Intyget från besiktningen ska på begäran kunna
uppvisas för myndigheten.
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Kontakta andra myndigheter
Kontakta Byggkontoret, telefon 0220-390 00 för frågor angående bygglov och hantering av brandfarliga
varor.
Brandförsvaret ger upplysningar om brand-farliga varor telefon 018-727 30 20.
Skylta inom vattenskyddsområde
Cisterner som installeras inom vattenskyddsområde ska vid påfyllningsröret förses en skylt som upplyser
om detta.
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