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Töm och rengör cistern
som inte används
Om du har en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja som inte längre används ska cistern och
rörledning tömmas och rengöras. Dessutom ska du se till att cisternen inte kan fyllas på av
misstag. Du ska också informera miljöförvaltningen.

Informera miljöförvaltningen

När du tar en cistern ur bruk ska du informera
miljöförvaltningen om det. Blankett finns på
uppsala.se.

Töm och rengör

Cisternen ska tömmas och rengöras av en kunnig
person. Påfyllningsröret ska tas bort så att
cisternen inte fylls på igen av misstag. Helst ska
cisternen tas bort helt och hållet.

Farligt avfall

Resterna från rengöringen av tanken är farligt
avfall och ska lämnas för destruktion. Finns det en
nivåmätare som innehåller kvicksilver är den
också farligt avfall som ska lämnas till en
mottagningsstation för farligt avfall.

Garanti på att tanken är tömd

I samband med att cisternen tas ur bruk ska en
skriftlig redogörelse lämnas till
miljöförvaltningen. I redogörelsen ska det framgå
vilka åtgärder som gjorts för att förhindra att
tanken fylls på igen och garanti på att tanken är
tömd och rengjord. Garantin kan vara utformad
som ett skriftligt intyg från dig eller ett intyg från
ett ackrediterat företag som genomfört
åtgärderna.

Om cisternen ska användas igen

Om cisternen ska tas i bruk igen ska du lämna
skriftlig information till miljöförvaltningen.
Blankett finns på uppsala.se.

Om cisternen inte kan grävas upp

Ibland är det svårt att avlägsna en cistern som
ligger i marken. För att undvika sättningar i
marken kan man fylla cisternen med sand eller

annat lämpligt material. Innan dess måste en
auktoriserad kontrollant besiktiga cisternen för
att kontrollera att den är hel. Är cisternen skadad
ska marken undersökas med avseende på
förorening.

Regler

Regler om miljökrav på cisterner finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor NFS 2017:5.

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss om du har
frågor.
Kontakta miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 04
måndag-fredag 9.00-12.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun
Miljöförvaltningen
753 75 Uppsala
uppsala.se/miljoforvaltningen

