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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. 

Varför ska cisterner 
besiktigas? 
Många cisterner är gamla och kan 
börja rosta inifrån. Stålcisterner rostar 
och plastcisterner 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 Detta kan endast 
upptäckas vid besiktning. 
Besiktningsfirman kontrollerar bland 
annat att cisternen är tät och att 
överfyllnadsskyddet fungerar. 

Ett läckage av olja kan leda till att 
marken och grundvattnet blir 
förorenat. Skulle ett större läckage ske 
kan skadorna vara svåra att åtgärda 
eller medföra stora saneringskostnader 
Du är skyldig att underrätta Bygg & 
Miljö om du upptäcker att din cistern 
har läckt. 

Vem är ansvarig 
Cisternägaren är i regel ansvarig för att 
sköta cisternen och förebygga olyckor. 
Ägaren skall känna till vilka regler som 
gäller för cisternen. 

Om en olycka skulle ske och det visar 
sig att reglerna inte följts kan det 
uppstå problem med ersättning från 
försäkringsbolaget. Om du har ett 
företag är det bra att införa 
kontrollrutiner på cisternerna i 
egenkontrollen.  

Vilka regler gäller? 
För cisterner i mark och cisterner med 
mer än 1 men högst 10 m3 ovan mark 
som innehåller eldningsolja, dieselolja 
eller spillolja, samt brandfarlig vätska 
med mer än 250 liter inom 
vattenskyddsområde finns regler i 
NFS 2003:24. 

Informationsplikt 
När du planerar att installera en 
cistern i mark (nergrävd) eller ovan 
mark, eller inom vattenskyddsområde 
måste du kontakta Bygg & Miljö minst 
4 veckor innan.                                       

En cistern bör placeras så att den 
enkelt kan besiktigas. Om det finns 
risk för att cisternen kan bli påkörd, 
ska den utrustas med ett 
påkörningsskydd. 

För cistern inom ett 
vattenskyddsområde kan Bygg & Miljö 
ställa ytterligare krav på placering och 
skydd för cisternen. I vissa fall kan det 
vara direkt olämpligt att installera en 
cistern och Bygg & Miljö kan då 
förbjuda installationen.  

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

• Efter tillverkning, så kallad tillverk-
nings- och konstruktionskontroll 

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

• Vid återkommande kontroll av 
cistern 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. 

Återkommande kontroll av cistern och 
rör/slangledningar skall besiktigas 
med jämna intervall. Intervallerna 
varierar mellan 3 och 12 år beroende 
på cisternens konstruktion och 
placering. Intervallen anges i 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24).  

 

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

Vad händer med din cistern. Broschyr 
från SWEDAC.  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening 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 
 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
www.msb.se 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/


 

 

Kontrollrapport 
Kontrollrapporter för cistern behöver 
endast visas upp på begäran av Bygg 
& Miljö. 

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 inomhus 
Vid nyinstallation av cisterner inom-
hus ska installationskontroll genomfö-
ras, Bygg & Miljö behöver dock inte 
informeras. Cisterner inomhus som 
rymmer 1-10 m3 olja, ska kontrolleras 
regelbundet. Det är viktigt att 
cisternen är placerad så att den går att 
inspektera runt om och att rörled-
ningar är frilagda och synliga.  

Cistern utomhus ovan 
mark 
Vid installation av cistern som rymmer 
1-10 m3 ska Bygg & Miljö informeras 
minst 4 veckor innan installationen.  

Dessa cisterner ska kontrolleras 
regelbundet. Till denna kategori räknas 
även gårdscisterner och farmartankar. 
För cisterner utomhus ovan mark 
större än 10 m³ gäller Räddnings-
verkets bestämmelser. 

Cistern utomhus i mark 
Vid installation av cisterner i mark 
som rymmer mer än 1 m3 skall Bygg & 
Miljö informeras minst 4 veckor innan 
installationen. För dessa cisterner 
gäller krav på återkommande 
kontrollintervall.  

Cisterner inom vatten-
skyddsområde 
För cisternen som ligger inom vatten-
skyddsområde ligger 
kontrollintervallen mellan tre och tolv 
år. Intervallet beror om cisterner med 
rörledning är korrosionsskyddade eller 
inte, samt om cisternen har sekundärt 
skydd. 

Cistern som tas ur bruk 
När en cistern tas ur bruk ska en 
anmälan göras till Bygg & Miljö. De 
krav som ställs när en cistern tas ur 
bruk är att den skall tömmas och 
rengöras samt, om det är möjligt 
plockas bort. Underjordiska cisterner 
är ibland svåra att avlägsna. Dessa ska 
fyllas helt med sand så att 
marksättningar undviks om cisternen 
rostar sönder. 

Det är mycket viktigt att åtgärder 
vidtas som hindrar att cistern kan 
fyllas med olja. Det innebär att man 
plomberar eller ta bort 
påfyllningsröret. Även avluftnings-
ledning bör tas bort. Det finns 
exempel på källare som av misstag 
blivit fyllda av eldningsolja, eftersom 
påfyllnings- och anslutningsledning 
funnits kvar efter att cisternen tagits 
bort.  

Tömning och rengöring av cisterner 
utförs av ackrediterade 
besiktningsfirmor. 
Besiktningsfirmorna bör även 
kontrollera om det finns några otäta 
ledningar som kan ha läckt under tiden 
som cisternen varit i drift. 

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

Brandfarlig vara  
Vid hantering av brandfarlig vara kan 
tillstånd krävas enligt lagen om 
brandfarlig vara. Regler finns i 
Räddningsverkets bestämmelser. Här 
finns även regler för cisterner med en 
volym som är 10 m3.  

Bygg & Miljö ger även tillstånd till 
brandfarlig vara. 
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