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Är din cistern besiktigad ?
Ni kan bortse ifrån denna information om Ni ej har någon cistern
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För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska
farmartankar och övriga cisterner kontrolleras
regelbundet. Vid ett utsläpp av olja kan mark,
grundvatten och vattendrag skadas och det är du som
är innehavare av cisternen som är ansvarig för en
eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark-och vattenföroreningar vid lagring av
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av
diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av
brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Placering av cistern
Vid uppställning av cistern ska du tänka på följande:

Informationsplikt

Ett plant underlag, gärna hårdgjord yta, gör att du
snabbt upptäcker spill och eventuella läckage. Även
små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra
att grundvatten förorenas.

När du ska installera en cistern ska Miljö- och
byggnämnden informeras skriftligt, minst 6 veckor innan
du börjar använda anläggningen. Informationsplikten
gäller:
 Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som
rymmer mer än 1 m3.
 Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
 Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom
vattenskyddsområde.
Informationsblankett kan du enklast ladda ner från Miljöoch byggnämndens webbplats www.gnosjo.se eller
beställa på tfn 0370-331000. Ifylld blankett skickas till
Miljö- och byggnämnden, 335 80 Gnosjö.

I vissa fall behövs sekundärt skydd (invallning).
Cisternen ska placeras så att ingen påkörningsrisk
finns.
Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt
gräs, buskar m.m. som ligger an cisternens skrov kan
öka risken för rostangrepp på din cistern.

Kulventil minskar risken för att cisternen kan tömmas
genom hävertkraft om handtaget ramlar ner och ett lås
till handtaget hindrar att ingen obehörig tankar.
Spillplåt vid tankstället minskar risken för onödigt spill
till mark.

Kontroller som ska utföras
Ur miljö- och försäkringssynpunkt är det viktigt att alla kontroller
utförs. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp
på begäran av Miljö- och byggnämnden.
Konstruktions- och tillverkningskontroll
Om du ska installera en ny cistern så välj en som är certifierad,
annars måste anordningen genomgå en konstruktions- och
tillverkningskontroll.
Installationskontroll
Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en
installationskontroll utföras.

Återkommande kontroll
Vid återkommande kontroll ses bland annat eventuella
rostangrepp över och att överfyllningsskyddet fungerar.
Kontrollintervallet:
K-Cistern 12 år( Cistern med god korrosionsbeständighet, Anm.
Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast,
glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål).
S-Cistern 6 år (Cistern med mindre god
korrosionsbeständighet. Anm. Cisternen kan vara utförd av stål
eller stållegering).
Inom vattenskyddsområde är intervallet högst 6 år.

Revisionskontroll
Revisionskontroll ska genomföras när en
anordning genomgått omfattande reparation,
har skadats, har ändrat driftförhållandena eller
flyttats.

Vem får utföra kontrollen?
För att få utföra de olika kontrollerna krävs att
kontrollföretaget är ackrediterat. Vilka företag som är
ackrediterade kan man få information om antingen från
SWEDAC:s webbplats, www.swedac.se
( Vilka är ackrediterade? – villatankar-oljetankar, under
ackrediteringsområde välj cisterner öppna),
tfn 0771-99 09 00 eller kontakta
Miljö- och byggnämnden.
Inom vattenskyddsområde
Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler,
t.ex. tätare kontrollintervall. Kontakta Miljö- och
byggnämnden om du är osäker på om din cistern
ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha
mer information om vilka krav som gäller.
Cistern som tas ur bruk
Om cistern ska tas ur bruk ska Miljö- och
byggnämnden informeras skriftligen. Cistern i mark
ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter
tömning och rengöring. Påfyllningsrör,
avluftningsledning och övriga friliggande rördelar skall
avlägsnas.

Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna
fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att
undvika sättningsskador. Nivåmätare som innehåller
kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt
avfall och skall transporteras och tas omhand av företag
med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska
Miljö- och byggnämnden omedelbart underrättas. Blankett
för anmälan av cistern som tagits ur bruk kan du ladda ner
från Miljö- och byggnämndens webbplats eller beställa på
tfn 0370-331000.
Avgift
För handläggning av information om installation av cistern
tas en avgift ut enligt Taxa för Miljö- och byggnämndens
tillsyn enligt miljöbalken. Att informera Miljö- och
byggnämnden om att cistern tagits ur bruk är avgiftsfritt.
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Miljösanktionsavgift
Från och med januari 2007 tas en miljösanktionsavgift
ut för vissa överträdelser enligt NFS 2003:24
– att inte skriftligen informera Miljö- och byggnämndens
om installation av cistern: 1 000 kr
– att inte låta utföra en installationskontroll eller revisionskontroll: 3 000 kr
– att inte låta utföra återkommande kontroll: 2 000 kr

Kontakt
Vill du veta mer? Handläggare på Miljö- och
byggnämnden:
Mikael Lennartsson 0370-331095
Stefan Lennartsson 0370-331099
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