Lite förhållningsregler om cisterner
•

Besiktning av cisterner ska göras av ackrediterat företag; se www.swedac.se
eller gula sidorna i telefonkatalogen under ”oljesanering”.

•

Som utomhuscistern räknas även cisterner som står i kallförråd, kallgarage
m.m.

•

Cisterner med rörledningar under golv, samt cisterner som ej går att inspektera runt om, betraktas som markförlagda. Dessa ska redan vara besiktigade (1 juli 2004), och besiktningsprotokoll ska sändas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

•

Om rörledningar dras om från att ha legat i golv till att gå över golv måste
en revisionsbesiktning göras innan anläggningen åter får tas i bruk (om en
anläggning undergått omfattande reparations- eller ändringsarbete måste en
revisionsbesiktning göras).

•

Cisterner placerade inomhus ovan mark ska besiktigas senast den 1 juli
2006. För dessa cisterner finns det inget formellt krav på att besiktningsprotokollet ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

•

Om cisternen inte längre används ska den rengöras och påfyllningsrör ska
tas bort eller plomberas. Överfyllnadsskydd ska tas bort. Även sugledning
från cistern till brännare ska rengöras eller tas bort. Dessa åtgärder ska sedan
meddelas Miljö- och byggnadsförvaltningen. Rengöring behöver inte utföras
av ackrediterat företag, observera att resterna från cisternen är miljöfarligt
avfall.

•

Cisterner som ej är tömda och rengjorda ska återkommande besiktigas
även om de ej används.

•

Om en rengjord cistern åter ska tas i bruk ska den besiktigas först.

•

Vid nyinstallation av cistern för förvaring av diesel, eldningsolja och spillolja ska skriftlig information lämnas i god tid (normalt 6 veckor) innan installationen till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller vid förvaring av:
-

Diesel, eldningsolja och spillolja > 1 m³ i mark, även markförlagda rörledningar till cisterner ovan mark.

-

Diesel, eldningsolja och spillolja 1-10 m³ ovan mark.

-

All förvaring av brandfarlig vätska > 250 liter inom vattenskyddsområde.

Blankett finns på: www.mtgskaraborg.se klicka dig fram till Miljö- och
Bygg, Blankettarkiv.
•

Om cisternen är ny eller nyinstallerad ska tillverkningsintyg (för s.k. gårdscisterner) eller installationsintyg (för fasta anläggningar) sändas till Miljöoch byggnadsförvaltningen.

•

Om besiktning redan är beställd men ej gjord, eller cisternen är borttagen, så
ska meddelande lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen om datum för
besiktning eller att cisternen är borttagen.

