INFORMATION
ATT TA CISTERN UR BRUK
För cisterner finns krav på att de ska genomgå återkommande
kontroller för att visa att cisternen är godkänd. Om er cistern inte
används ska ni ta den ur bruk.
”Cistern ur bruk”

Cistern i mark

En cistern som är tagen ur bruk används inte
och åtgärder har gjorts som gör att den inte
längre går att använda.
Åtgärderna innebär bland annat att cisternen
ska tömmas och rengöras. Cisterner som står i
byggnader eller utomhus behöver inte skrotas,
men du ska förhindra att cisternen går att
använda genom att ta bort påfyllningsrör och
luftningsrör.
Tömning, rengöring och plombering av
cistern och rörledningar bör göras av företag
som är ackrediterade kontrollorgan. Du hittar
dem på www.swedac.se. Dessa företag brukar
även kunna ta cisternen med sig för skrotning.
Skicka in blanketten – ”Meddelande om
att oljecistern tagits ur bruk” när du har gjort
åtgärderna. Den finns på www.norrkoping.se

Cistern i mark ska grävas upp och tas bort, för
att klassas som tagen ur bruk enligt byggnadsoch miljöskyddsnämndens riktlinjer. I speciella
fall kan cisternen lämnas kvar i marken men då
kan det bli aktuellt med en miljöundersökning.
För att få lämna kvar en cistern i marken
ska du lämna in en anmälan till bygg- och
miljökontoret. Vi gör då en bedömning om
cisternen ska grävas upp eller kan ligga kvar.

Att själv ta cistern ur bruk
Om du väljer att själv göra åtgärderna ska
du komma ihåg att oljan, annat avfall från
rengöringen samt nivålarm med kvicksilver är
farligt avfall som måste tas omhand av godkänd
mottagare. Farligt avfall från hushåll kan
lämnas till Returpunkten. Farligt avfall från en
verksamhetscistern ska lämnas till en godkänd
transportör eller omhändertagare. Kvitto på
transporten eller omhändertagandet ska skickas
in tillsammans med blanketten ”Meddelande
om att oljecistern tagits ur bruk”.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Det här säger föreskrifterna
Krav på återkommande kontroll av cisterner
som är i bruk finns i ”Naturvårdsverkets
föreskrifter (2003:24) om skydd mot
mark- och vattenföroreningar vid lagring
av brandfarliga vätskor”. Den som inte
utför återkommande kontroll inom angivna
intervaller ska betala en miljösanktionsavgift
om 2000 kr, enligt förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter.

Kontaktuppgifter
Information & rådgivning
Telefon 011-15 60 60
Öppen måndag till torsdag kl. 13.00 – 16.00
fredagar kl. 13.00 – 15.00
E-post
byggomiljokontoret@norrkoping.se

