
information               FRÅN MILJÖKONTOREN I FYRKANTEN

1 juli 2004 är ett viktigt datum för dig med
tank eller cistern utomhus. Senast till det
datumet skall du ha låtit kontrollera din
tank eller cistern.
Läs mer!

Vilka cisterner omfattas?
De cisterner och tankar som omfattas av reglerna är:

1. farmartank, storlek  1- 10 m3

2. eller annan cistern/tank  1- 10 m3

som innehåller diesel-, spill-  eller eldningsolja
och är placerad utomhus ovan mark och har varit
i bruk sedan 1 november 1999 eller tidigare.

Reglerna
Cisternen måste ha genomgått första
återkommande kontroll senast 1 juli 2004.
Kopia av kontrollrapporten som då utfärdas är
du själv skyldig att skicka in till kommunens
miljökontor eller motsvarande.

Hitta företag som kan göra
kontrollen
Ackrediterade kontrollorgan, d v s. företag
godkända för att genomföra kontrollerna, kan man
få uppgift om hos SWEDAC på tel 033-17 77 00,
eller via deras webbplats www.swedac.se. Klicka
Ackreditering - Vilka är ackrediterade - Sverige. Välj
sedan under Ackrediteringsområde: Cisterner -
öppna.
Man kan också titta på Gula sidorna under bl a
Oljesanering, tankrengöring.

Cistern ur bruk
Har cisternen tagits ur bruk eller skrotats? Anmäl det
till kommunens miljökontor, så slipper du onödiga
frågor och eventuella påminnelser från
miljökontoret. Blankett får du från miljökontoret.

cistern

Andra slags cisterner
För de flesta slags cisterner för olja, diesel och andra brandfarliga
varor gäller krav på återkommande kontroll vart 6:e eller 12:e år.
Såväl i mark, inomhus, som ovan mark.

Har du också sådana cisterner, förvissa dig om att de kontrolleras
med de intervall som är föreskrivna. Kommunens miljökontor
kan ge närmare upplysningar om vad som gäller.

För mer information
Boden
Miljö- och byggkontoret
0921-62256
www.boden.se/miljo

Luleå
Miljökontoret
0920-293766
www.lulea.se/miljokontoret

Piteå
Miljö och byggkontoret
0911-96111, 0911-96215
www.pitea.se/mbk

Älvsbyn
Miljö- och byggkontoret
0929-17000
www.alvsbyn.se

OBS VIKTIGT
Har du inte låtit kontrollera
cisternen till 1 juli 2004 bryter
du mot Miljöbalken och
Naturvårdsverkets föreskrifter
NFS 2000:4. Detta medför risk
både för åtal och för förbud
mot att använda cisternen.

Beställ tid för kontrollen snarast.
Det är många som måste låta
kontrollera sina cisterner före 1
juli 2004.

     Krav på kontroll av farmartankar
och cisterner


