
Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern
enligt NFS 2000:4 § 4:1

Miljöförvaltningen har tillsyn över alla cisterner inom vattenskydds-
områdena och samtliga cisterner under mark. 

Anmälningsplikten gäller:
1. Cisterner i mark >1m3

2. Cisterner som rymmer mer än 1m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark
3. Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområden

För att vi ska kunna lämna råd och anvisningar är du skyldig att informera 
miljöförvaltningen i god tid innan cisternen installeras. 

Återkommande besiktning ska göras på cisternerna av ackrediterad firma. 
Bestämmelser om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nedgrävda i 
mark, står i källare eller är uppställda utomhus. Besiktningsmannen 
kontrollerar att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar samt 
att cisternen har en tillverkningsskylt med märkning med uppgift om bl.a. 
tillverkare och volym.

Besiktningsintervall:
K-cistern varje 12:e år (korrosionsskyddad cistern)
S-cistern varje 6:e år (cistern utan korrosionsskydd)

En kopia på besiktningsprotokollet ska skickas in till miljöförvaltningen för 
alla cisterner utom de som står inomhus. Kontrollrapport för cisterner 
inomhus ska behållas och på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visas 
upp. Kopia på besiktningsprotokollet ska alltid skickas in om cisternerna 
ligger inom vattenskyddsområde. 

Om cisterner ligger inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler. 
Nyinstallerade cisterner måste vara invallade eller dubbelmantlade. 
Undantag om krav på invallning kan ges om cisternen är belägen i pannrum 
eller i bostadshus och är under kontinuerlig uppsikt. Besiktningsprotokollet 
för cisterner som ligger inom vattenskyddsområdet ska alltid skickas in till 
tillsynsmyndigheten. 

Besiktningsintervall inom vattenskyddsområde:
K-cistern varje 6:e år
S-cistern varje 3:e år

När cisternen tas ur bruk ska de tömmas, rengöras och plomberas för att 
undvika överfyllnads skador. Miljöförvaltningen ska meddelas när cisternen 
tas ur bruk för avskrivning av ärendet. 
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