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Cisterner

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, han-
tering och kontroll sker på rätt sätt. Här sammanfattas reglerna för cisterner 
upp till 10 kubikmeter som innehåller diesel, eldningsolja (flampunkt över 55 
°C) eller spillolja. 

Miljörisk
Cisterner blir med tiden utsatta för angrepp. Stålcisterner 
rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i 
olja. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt 
om det sker i marken och från rörledningar i betong. Skul-
le ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgär-
da eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan 
skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Placering
Cisternen ovan jord ska vara placerad på ett stadigt, jämnt 
och tätt underlag och ska lätt kunna kontrolleras runt om. 
Den ska vara skyddad mot yttre påverkan så som trafik, 
risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar 
i mark. Detta gäller såväl cisterner som tillhörande led-
ningar. Där det föreligger risk för påkörning ska påkör-
ningsskydd finnas, till exempel räcke, mur, betongblock 
eller jordvall. Alla cisterner ska vara försedd med över-
fyllnadsskydd och möjlighet att mäta vätskenivån på ett 
tillförlitligt sätt.

Sekundärt skydd
Cisterner bör generellt vara försedda med ett sekundärt 
skydd, antingen i form av dubbelmantling eller invallning. 
Invallningen ska rymma hela cisternens volym. När det rör 
sig om flera cisterner ska invallningen minst rymma den 
största behållarens volym plus 10 procent av övriga behål

lares volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den 
vätska som förvaras i den. Cisterner och andra behållare 
som står utomhus bör förses med tak så att det inte samlas 
vatten inom invallningen.

Ni måste anmäla
Ni måste anmäla att ni ska installera en cistern som ska 
stå utomhus ovan eller i mark innan ni installerar den. Till 
denna kategori räknas även gårdscisterner och farmartan-
kar. 

Kontroll av cisterner
Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat före-
tag  och med sex eller tolv års intervall beroende på om 
det finns korrosionsskydd eller inte. Intervallen regleras 
i föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2003:24 och 
2006:16) och Räddningsverket (SÄIFS 1997:9). 

Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade 
för att utföra cisternkontroll kan man få från Styrelsen för 
ackreditering och kontroll (SWEDAC). Cisterner över 10 
kubikmeter utanför skyddsområde handläggs vanligtvis av 
Räddningstjänsten. Speciella regler gäller för dessa.
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I följande fall krävs cisternkontroll av ett ackrediterat 
företag: 
• Vid installation, innan cisternen tas i bruk.
• Återkommande kontroll enligt gällande kontrollintervall
• Då en cistern eller rör eller slangledning skadas, ändras, 
   genomgår en större reparation, används under nya 
   driftförhållanden eller flyttas.

Rapporterna från kontrollerna ska sparas och finnas till-
gängliga om tillståndsmyndigheten ber om att få se dem.

Cisterner inomhus
Det är viktigt att cisternen är placerad så att den går att 
inspektera runt om och att rörledningar är frilagda och 
synliga. 

Cisterner inom vattenskyddsområde
Cisterner som tillsammans rymmer mer än 250 liter 
ska ha ett sekundärt skydd, som rymmer minst hälften 
av den lagrade volymen av vätska, dock minst hela den 
största behållarens volym.  För cisterner som ligger inom 
vattenskyddsområde är kontrollintervallen tre år (utan 
korrosionsskydd) eller sex år (med korrosionsskydd) för 
cisterner som saknar sekundärt skydd. En cistern inom ett 
vattenskyddsområde ska ha en informationsskylt märkt 
”vattenskyddsområde”.

Cistern som tas ur bruk
Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras 
och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om 
marken under cisternen är förorenad. Markförlagda cis-
terner som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort 
ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika 
framtida sättningsskador. Påfyllningsrör, avluftningsled-
ning och andra friliggande rörledningar ska alltid tas bort 
så att inte cisternen kan fyllas på av misstag. När en cistern 
utomhus, i mark eller ovan mark, tas ur bruk ska miljöför-
valtningen meddelas samt ett saneringsintyg skickas. Olje-
rester och mätare som innehåller kvicksilver ska omhän-
dertas som farligt avfall. Förorenad jord i anslutning till 
cisternen och påfyllnadsröret ska grävas bort och lämnas 
som farligt avfall. 

Påföljder - miljösanktionsavgifter
Miljöförvaltningen är skyldig att ta ut en miljösanktions-
avgift om överträdelser sker. Avgifterna ligger för närva-
rande på mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på typ 
av överträdelse 
 
Ytterligare information
www.naturvardsverket.se - Naturvårdsverket
www.swedac.se - SWEDAC
www.raddningsverket.se - Räddningsverket


