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FÖRORD

Projektets bakgrund  
och behov
Räddningsverket i Tammerfors, Birkalands nä-
rings-, trafik- och miljöcentral och Tammerfors 
stads miljötjänst genomförde ett samarbetspro-
jekt 2008 där man kartlade skicket på cisterner 
för uppvärmningsolja i Tammerforsstadsdelarna 
Kissanmaa, Uusikylä och Kaleva. Orsaken till 
att projektet fick sin början var oljeskador som 
berodde på gamla obesiktade cisterner eller 
cisterner som inte hade avlägsnats på rätt sätt. 
Under projektets gång fick fastigheternas ägare 
viktig information om bestämmelser och varför 
det är viktig med cisternbesiktningar och servi-
ceåtgärder gällande oljecisterner.

Dessutom hölls en utbildningsdag i Tammer-
fors som var riktad till inspektörer av oljecister-
ner samt miljö- och räddningsmyndigheter som 
verkar på Birkalands område. 

Då samarbetsprojektet avslutades kons-
taterade man att det finns behov att fortsätta 
med rådgivning och även i fortsättningen dela 
ut information till de som har oljeuppvärmning. 
Enligt behovet som fanns utarbetade man till 
invånarna den här guiden ”Eldningsoljecistern 
och oljeeldningsaggregat placering, service, 
besiktning, urbruktagning” och en informations-
broschyr ”Sköt om din oljecistern”.

Informationsbroschyren ”Sköt om din oljecis-
tern” delades ut till invånarna under våren 2010 
till ca 29 000 fastigheter med oljeuppvärmning. 
I informationsbroschyren till invånarna har man 
samlat de viktigaste sakerna som vägleder äga-
re av en cistern för eldningsolja att agera säkert. 
Informationen är tryckduglig och man hoppas 
att den sprider sig nationellt till fastighetsägare 
som har oljeuppvärmning. Informationen kan 
utdelas vid brandsyn, konditionskartläggning av 
oljecisterner eller i samband med besiktning av 

cisterner. Det är önskvärt att fastighetens ägare 
bekantar sig med informationen och placerar 
den till exempel på väggen i pannrummet. 

Informationsbroschyren för invånare ”Sköt 
om din oljecistern” finns även som bilaga i den 
här guiden.

Den här guiden berättar mer omfattande än in-
formationsbroschyren om service, besiktning och 
eventuell urbruktagning av fastighetens cistern 
för eldningsolja och oljeeldningsaggregatet.

Den här guiden och informationsbroschy-
ren har utarbetats i samarbete av Tammerfors 
räddningsverk, Birkalands närings-, trafik- och 
miljöcentral och Tammerfors stads miljötjänst.

Ett stort tack för sakkunnighjälp till bl.a. Säker-
hetsteknikcentralen (TUKES), Olje- och Gasbran-
schens Centralförbund samt försäkringsbolag.

SAMMANFATTNING
Syftet med den här guiden är att framlägga de 
praktiska saker och förfaringssätt om hur man på 
ett säkert sätt använder oljeeldningsaggregatet 
och lagrar brännolja för uppvärmning i fastigheten 
och förebygger oljeskador. 

I guiden går man igenom olika skeden i 
oljecisternens och oljeeldningsaggregatets 
livscykel, berättar om räddnings- och miljö-
myndigheternas krav samt betonar vikten av 
oljecisternens och utrustningens regelbundna 
kontroll, besiktning, underhåll och service. Den 
viktigaste åtgärden för att hindra oljeskador är 
regelbunden service och besiktning av oljecis-
ternen och oljeeldningsaggregatet. I guiden får 
man även råd om hur man ska gå till väga vid 
affärer med fastigheter som har oljeuppvärm-
ning, att ta ur bruk en gammal oljecistern och 
hur man gör då en oljeskada inträffar. 

Ett snabbt agerande vid en eventuell läcka-
gesituation förbättrar möjligheterna att begränsa 
oljeskadans spridning och hindrar att miljöföro-
reningen och bekämpningskostnaderna ökar.
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INLEDNING
Många oljeskador har orsakats av gamla obesiktade läckande eldningsoljecisterner 
som är i bruk, och oljecisterner som tagits ur bruk som inte i samband med att 
de avlägsnats blivit tömda och rengjorda från oljeavfall. Fastän oljecisterner som 
placerats inomhus och cisterner under jord utanför viktiga grundvattenområden 
inte berörs av obligatorisk besiktningsskyldighet, lönar det sig ändå att besiktiga 
alla oljecisterner vars ålder överstiger tio år för att undvika skador. Fastighetens 
ägare eller innehavare har ansvaret för oljecisternen och svarar i första hand för 
saneringskostnaderna vid en eventuell oljeskada. Det är därför viktigt att fastighetens 
ägare eller innehavare har rätt uppfattning om saker som berör oljecisternens och 
oljeeldningsaggregatets placering, service, besiktning och då de tas ur bruk. Syftet 
med den här publikationen är att fungera som livscykelguide för oljecisternen och 
oljeeldningsaggregatet. 

Förordning om oljeeldningsaggregat (1211/1995), handels- och industriministeriets 
(senare i texten HIM) beslut om oljeeldningsaggregat (314/1985) och standarder 
som berör oljeeldning ger noggranna bestämmelser om oljecisternens installation, 
placering och utrustning. I kommunernas miljöskyddsföreskrifter ges lokala 
bestämmelser om placering av oljecisternen.

Cisterner som är placerade på viktiga grundvattenområden berörs även 
av lagstadgade specialskyldigheter. Detta har stadgats i handels- och 
industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska cisterner 
(344/1983). På nationell nivå är det Säkerhetsteknikcentralen (senare i texten 
TUKES) och på lokal nivå räddningsmyndigheten och miljömyndigheten som 
övervakar att bestämmelserna följs.
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1. Oljeeldningsaggregatets 
placering och utrustning 
Oljeeldningsaggregat får enbart installeras av en yrkeskunnig entreprenör som är godkänd och registre-
rad av TUKES. Entreprenörer som utför installation av oljeeldningsaggregat har fått en licensnummer 
som man vid behov kan kontrollera på TUKES webbplats. Entreprenören sänder ett intyg över oljeeld-
ningsaggregatets installation till räddningsmyndigheten. En brandinspektör besiktar det nya aggregatet 
inom tre månader efter att det tagits i bruk. Den besiktande myndigheten ger ett protokoll över besikt-
ningen som ska förvaras i pannrummet. När oljecisternen installeras är det även skäl att försäkra sig 
om miljöskyddsföreskrifterna i kommunen ifråga, som på grundvattenområden kan framställa speciella 
krav på rörsystemets konstruktion och den underjordiska cisternens utrustning.    

Oljecistern ovan jord

Med en cistern belägen ovan jord avses en cistern som är belägen på markytan, i ett utrymme inom-
hus eller i en skyddsbunker. Definitionen är från HIM:s beslut om oljeeldningsaggregat (314/1985).

Då en cistern installeras ovan jord ska man beakta att:

•	Cisternen	ska	vara	godkänd	som	fast	lagercistern	för	brännbar	vätska.	
•	Cisternen	ska	utrustas	med	överfyllningsskydd
•	Cisternen	ska	vara	lättåtkomlig	för	service	och	granskning.			
•	Cisternen	ska	i	en	byggnad	alltid	placeras	i	ett	brandsektionerat	utrymme.	
•	Vid	läckage	ska	uppvärmningsoljans	spridning	till	avlopp	eller	jordmån	vara	hindrad.	
•	Mellan	cisternen	och	brännaren	rekommenderas	ettrörssystem.	

Underjordisk cistern utanför grundvattenområde

I HIM:s beslut (314/1985) definieras underjordisk cistern som en cistern vars yttersida i sin helhet, 
frånsett serviceschaktets genomgångsställe, står i direkt beröring med jorden.

Då man överväger en underjordisk cistern ska man beakta att:

•	Cisternen	ska	vara	godkänd	som	fast	lagercistern	för	brännbar	vätska.	
•	Cisternen	ska	vara	enligt	godkänd	standard	eller/och	konstruktion	som	har	godkänds	 
 separat och försedd med typskylt.  
•	Cisternen	ska	utrustas	med	överfyllningsskydd.
•	Mellan	cisternen	och	brännaren	rekommenderas	ettrörssystem.
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Underjordisk cistern på grundvattenområde
Information om krav på begränsningar och miljöskyddsföreskrifter får du av miljömyndigheten och 
räddningsmyndigheten i kommunen.

På grundvattenområden rekommenderas i första hand att cisterner placeras ovan jord inomhus 
i en byggnad.

Placering av cistern på grundvattenområde:

•	 Cisternen	ska	vara	godkänd	som	fast	lagercistern	för	brännbar	vätska.	
•	 Cisternen	ska	vara	enligt	godkänd	standard	eller/och	konstruktion	som	har	godkänts	separat	 
 och försedd med typskylt.  
•	 Cisternen	ska	utrustas	med	överfyllningsskydd.
•	 Rekommenderas	dubbelmantlad	cistern	med	övervakning	av	mellanutrymmet.	*
•	 Mellan	cisternen	och	brännaren	rekommenderas	ettrörssystem.*
•	 I	kommunens	miljöskyddsföreskrifter	finns	ofta	noggrannare	beskrivning	och	skyldigheter	 
 gällande oljecisternens placering, service och installation. Dessa ska också beaktas!

*	Miljöskyddsföreskrifterna	i	många	kommuner	förpliktar	till	detta	på	grundvattenområden.

Krav för påfyllningsplats 

En betydande del av oljeskadorna uppkommer vid påfyllning av cisternen. I samband med påfyll-
ningen blir cisternen och dess utrustning utsatta för påfrestning av det tryck som den pumpade 
oljan orsakar. Det är bra att i samband med att oljan beställs berätta om avvikande saker, som till 
exempel ändringar i påfyllningsplatsen eller om det är fråga om cisternens första påfyllning. 

En säker påfyllningsplats uppfyller följande krav:

•	Oljecisternens	överfyllningsskydd	är	i	ändamålsenligt	funktionsskick.	
•	Det	finns	inga	hinder	som	hindrar	luften	i	avluftningsröret	från	att	strömma	ut	 
 och röret har en diameter på minst 50 mm. 
•	Påfyllningsrörets	mynning	får	inte	vara	högre	än	1,5	meter,	 
 eller så har man gjort en säker arbetsnivå för tankbilens chaufför. 
•	Avluftningsrörets	mynning	är	synlig	från	påfyllningsplatsen.	
•	Tankbilen	kan	komma	på	minst	30	m	avstånd	från	påfyllningsplatsen.	
•	 Invid	påfyllningsrörets	mynningsöppning	ska	det	finnas	en	skylt	som	anger	lättolja.	

Källa:	Oljebranschens	Servicecentral	Ab
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På bilden utrustningen på fastighetens på-
fyllningsplats: påfyllningsrör, överfyllningss-
kydd, avluftningsrör och avstängningsventil.

bild: Saila Salomäki
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Oljecisternens utrustning
Skyddsbassänger/-bunker för cisterner ovan jord har en viktig uppgift, att hindra oljan från att 
komma i husets konstruktioner eller i jordmånen under byggnaden då en eventuell oljeskada sker. 
För närvarande är många äldre skyddsbassänger/-bunkrar av betong i behov av renovering så att 
de vid en eventuell oljeskada hindrar oljan från att rinna ut i konstruktioner och i jordmånen. Äldre 
skyddsbassänger (av betong) borde ytbehandlas med icke oljeabsorberande och ogenomtränglig 
ytbeläggning. 

I	skyddsbassängen/-bunkern	ska	beaktas:

•	 Kravet	på	storleken	för	cisternens	skyddsbassäng	är	110	%.	
•	 Skyddsbassängens	material	ska	vara	icke	oljeabsorberande	och	ogenomträngligt.	
•	 I	cisternens	skyddsbassäng	får	det	inte	finnas	föremål	som	inte	hör	dit.	
•	 Skyddsbassängen/-bunkern	borde	vara	så	rymlig	att	cisternens	mantel	kan	granskas	 
 med ögonmått och eventuellt oljeläckage på cisternens botten kan upptäckas.  
•	 Cisterner	som	inte	kan	granskas	(t.ex.	på	grund	av	trångt	utrymme)	borde	förnyas.		

Oljecisternen ska vara försedd med en typskylt där det framkommer följande saker:

•	 tillverkare	
•	 tillverkningsnummer	
•	 tillverkningsår
•	 cisternstandard	eller	godkänd	konstruktion	
•	 volym
•	 provtryck
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Rör
Läckage i returröret från oljebrännaren till cisternen kan orsaka en oljeskada som är svår att 
upptäcka. I dessa fall kan det rinna ut olja i jordmånen under en lång tid förrän skadan upptäcks. 
Sådana olyckor förebygger man genom att byta ut tvårörssystem mellan cisternen och brännaren 
till ettrörssystem, då cirkuleras inte oljan i onödan mellan oljecisternen och brännaren. Då sugrö-
ret i ettrörssystemet möjligtvis läcker slipper det luft i röret som gör att brännaren slocknar och 
en eventuell oljeskada upptäcks snabbare. Ettrörssystemet förverkligas så att det i närheten av 
brännaren monteras en returanordning för cirkulationen.  

Om det på grund av läckage från sug- eller returröret kan orsaka att oljan rinner ut i pannrummet 
ska sugröret förses med en ventil som kan stängas av utan att gå in i pannrummet. Det rekom-
menderas att avstängningsventilen märks ut med skylt ”oljeavstängning” eller ”nödavstängning”. 
Pannrummets golvbrunn ska också förses med avstängning för att hindra oljan från att rinna i 
avloppet vid störningssituationer.

Pannrummets	golvbrunn	kan	stängas	med	t.ex.	
en	oljefläns	som	man	skaffar	från	järnhandeln.

bild:	Tomi-Pekka	Olkkonen
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Cisternens avluftningsrör
Cisternens avluftningsrör jämnar ut det inre trycket då man tankar ur cisternen, vid påfyllning av 
cisternen och då cisternens yttre temperatur växlar, och hindrar på så sätt eventuella cisternskador 
som beror på över- eller undertryck.  Det får inte finnas hinder i avluftningsröret som hindrar luften 
från att strömma ut och röret ska ha en diameter på minst 50 mm. Avluftningsrörets mynning ska 
vara synlig från påfyllningsplatsen.

Cisternens påfyllningsrör

Mynningen på cisternens påfyllningsrör borde inte vara högre än 1,5 meter. Ifall man måste instal-
lera påfyllningsröret högre än 1,5 meter ska för tankbilens förare reserveras en säker arbetsnivå. 
Det är även skäl att hålla påfyllningsröret låst. Invid påfyllningsrörets mynning ska placeras en 
skylt där det anges cisternens innehåll.

Cisternens överfyllningsskydd

Överfyllningsskyddet är en elektronisk apparat som hindrar oljan från att rinna till vid påfyllning av 
cisternen, då dess givare registrerat att oljan har nått cisternens övre gräns. Överfyllningsskyd-
det har varit obligatorisk utrustning för oljecisterner ända sedan 70-talet såväl i nya som gamla 
cisterner. 

cisternens avluftningsrör

påfyllningsrör

överfyllningsskydd
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2. Oljeeldningsaggregatets 
ändringsarbeten
Väsentliga ändringsarbeten i oljeeldningsaggregatets konstruktion ska anmälas till räddnings-
myndigheten och aggregatet ska besiktas på nytt efter ändringsarbetet. Entreprenören som har 
installerat aggregatet ger ett intyg över det utförda arbetet till beställaren. Entreprenören sänder 
utan fördröjning en kopia av installationsintyget till räddningsmyndigheten på orten. Räddningsmyn-
digheten ska besikta aggregatet inom tre månader efter att det tagits i bruk. Väsentliga ändringar 
i oljeeldningsaggregatets konstruktion är det fråga om då cisternvolymen ökas, cisternen eller 
dess placeringsplats ändras, oljans rörsystem ändras väsentligt eller oljebrännaren byts ut till 
en med större effekt. Ingen besiktning behövs då oljebrännaren byts ut till en motsvarande eller 
en med mindre effekt, då man utför små reparationer av rörsystemet, cisternen eller aggregatet, 
utrustningen renoveras eller byts ut till motsvarande.

Periodisk besiktning av oljecisternen och uppföljning av 
rörsystemets skick
Ansvaret för oljecisternen ligger på fastighetens ägare och/eller innehavare. Regelbunden service 
och besiktning förlänger både oljecisternens och hela oljeuppvärmningssystemets livslängd. Ifall 
oljecisternen aldrig har besiktats, ifall den inte har en typskylt och/eller dess ålder överstiger 30 år 
är det skäl att utföra besiktningen snarast möjligt. 

Enligt HIM:s beslut om periodisk besiktning av underjordiska cisterner (344/83) förpliktas ägare 
av underjordisk oljecistern på grundvattenområde att besikta sin cistern första gången 10 år efter 
att den tagits i bruk. Efter det ska cisternen besiktas enligt den konditionsklass som konstateras 
vid besiktningen.

Tabell	1.	HIM:s	beslut	(344/83)	samt	Lämmitysenergiayhdistys	rf:s	Tekniska	rekommen-
dation	TS-7,	2002	baserade	konditionsklassificeringar.

Cisternklass A-klass	
stålcistern

A-klass	an-
nan cistern

B-klass C-klass D-klass

Besiktning-
sintervall

Efter 5 år Efter 10 år Efter 2 år Ska tas ur 
bruk efter 6 
mån

Ska tas ur 
bruk

Besiktningsintervallen för en delvis eller helt (t.ex. med glasfiber) ytbelagd underjordisk oljecistern 
av stål kan vara högst fem år och en eventuell längre garantitid i samband med cisternens ytbe-
läggningsarbete ändrar inte saken.
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I	kommunernas	miljöskyddsföreskrifter	för	grundvattenområden	finns	
ofta tilläggsskyldigheter även för besiktning av oljecisterner ovan jord.

Entreprenören som utför den periodiska besiktningen gör ett protokoll varav ett exemplar sänds 
till fastighetens ägare eller innehavare och ett till räddningsmyndigheten, ett exemplar lämnar hos 
den som utfört besiktningen. Räddningsmyndigheten registrerar i oljecisternregistret de viktigaste 
uppgifterna om cisternen från besiktningsprotokollet. Den periodiska besiktningen anses officiellt 
uträttad då en kopia av besiktningsprotokollet har sänts till räddningsmyndigheten. Besiktningar 
utförs av besiktningsentreprenörer som har godkänts av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Kon-
taktuppgifter till besiktningsentreprenörer finns även på Lämmitysenergia rf:s webbplats.  

Det rekommenderas att regelbundna besiktningar av oljecisterner görs även på andra ställen än på 
grundvattenområden. Vid besiktningen bl.a. rengörs cisternen från olje- och annat avfall som samlats 
och på så sätt ökar man även oljebrännarens livslängd och funktionssäkerhet. Det rekommenderas 
dessutom att man till exempel vid påfyllning regelbundet kontrollerar cisterner som är ovan jord, 
skyddsbassängers/bunkrars yttre skick samt röranslutningarnas skick och spändhet. Mellan cisternens 
mantel och skyddsbassängen får det inte finnas föremål som inte hör till konstruktionen. Dessa kan 
orsaka sprickor och skåror. Råd om serviceåtgärder för plastcisterner fås vid behov av tillverkaren.   

Byta ut oljecisternen 

En gammal cistern borde bytas ut istället för att renoveras. Cisterner som tillverkats före år 1974 är 
inte tillverkade enligt cisternnormerna, varvid konstruktionen oftast inte motsvarar standardenligt 
tillverkade cisterner. Åldern för dessa cisterner överstiger 30 år som allmänt anses vara deras 
livslängd och därför rekommenderas att cisternerna byts ut. Det rekommenderas även att byta ut 
cisterner som inte har en typskylt som visar att de är standardenliga eller av godkänd konstruktion. 
Då cisternen byts ut blir även all cisternutrustning förnyad och säkerheten kommer då att motsvara 
dagens krav. Att byta ut tvårörssystemet mellan oljecisternen och brännaren till ettrörssystem i 
samband med att cisternen byts ut eller annan service av oljeeldningsaggregatet minskar också 
märkbart risken för oljeskador.        

Hel eller delvis ytbeläggning får utföras av besiktningsentreprenör som har tillstånd av TUKES. 
Genom ytbeläggningen blir en gammal stålcistern inte ny och den blir inte en plastcistern. En 
gammal stålcistern som är i behov av renovering rekommenderas att byta ut till en ny åtminstone 
på grundvattenområden.

Då en gammal cistern under jord byts ut till en ny lönar det sig att placera den nya cisternen inomhus 
om det finns ett ändamålsenligt (brandtekniskt sektionerat) utrymme. Då man planerar cisternens 
nya placering är det skäl att först vända sig till byggnadstillsynsmyndigheten och kontrollera behovet 
av eventuellt bygglov (ändring av ändamål) eller meddelande. 
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Underjordisk cistern som tagits ur bruk

bild: Saila Salomäki

Hushållsavdrag 
Kostnader som uppkommer för arbete man låtit utföra i hemmet eller i fritidsbostaden får man 
göra hushållsavdrag för i beskattningen. Rätt till hushållsavdrag får man till exempel av service 
på värmepannans brännare, rengöring av värmepannan, mätning av värmepannans verknings-
grad och mätning, justering och rengöring av ventilationen samt kostnader för service. Ytterligare 
information finns på skatteförvaltningens webbplats.  
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3. Oljecistern som tas ur bruk
Det rekommenderas att cisterner under jord som tagits ur bruk avlägsnas från jordmånen. I kom-
munernas miljöskyddsföreskrifter är det ofta även en skyldighet att från jordmånen avlägsna en 
cistern som tagits ur bruk. Gamla oljecisterner med tillhörande rör som tagits ur bruk anses vara 
avfall som man hanterar enligt avfallslagen. Att lämna cisterner i jordmånen uppfyller på så sätt 
inte kraven i avfallslagen gällande hantering av avfall. I miljöskyddslagen regleras dessutom om 
att förebygga förorening av miljön. Kommunens miljöskyddsföreskrifter och kontaktuppgifter till 
personal inom miljöskyddet hittar du på webbplatsen för kommunen ifråga.

Ifall det är tekniskt svårt eller det uppstår betydande kostnader eller orimlig skada på övrig egen-
dom då en underjordisk cistern avlägsnas, kan man i de kommuner där det enligt miljöskydds-
föreskrifterna föreskrivs att cisternen ska avlägsnas från jordmånen, söka undantagstillstånd av 
miljöskyddsmyndigheten om att en besiktad och rengjord cistern lämnas kvar i jordmånen.

Om en cistern som tagits ur bruk lämnas i jordmånen måste cisternen åtminstone tömmas och rengö-
ras. I samband med att cisternen rengörs ska den besiktas för att bekräfta cisternens skick då den tas 
ur bruk. Ett besiktningsprotokoll ska göras över den sista besiktningen och cisternens placering ska 
utmärkas på byggnadsritningarna, så att det är möjligt att hitta cisternen i framtiden. Oavsiktlig använd-
ning av cisternen ska hindras på ett tillförlitligt sätt, bl.a. påfyllningsröret igentäppas eller avlägsnas. 
Faran att cisternen senare rasar samman kan undvikas genom att den slutligen fylls med sand. Den 
som rengör cisternen ska ha den yrkesskicklighet som uppgiften kräver. Om man vid besiktningen 
märker att det har läckt olja från cisternen ut i jordmånen ska cisternen och jordmånen som förorenats 
av oljan avlägsnas. Då en oljecistern tas ur bruk ska meddelande göras till kommunens räddnings- 
och miljömyndighet. Även om olja som läckt ut i jordmånen ska meddelas till räddningsmyndigheten. 
Oljeavfall från en cistern som avlägsnas ska tas om hand på ett ändamålsenligt sätt.

Oljecistern som tas ur bruk:

•	Då	en	oljecistern	tas	ur	bruk	ska	meddelande	göras	i	god	tid	till	kommunens	räddnings-			 
 och miljömyndighet.
•	Myndigheterna	ger	anvisningar	om	hur	man	ska	gå	till	väga	då	en	cistern	tas	ur	bruk.	
•	Kommunvisa	miljöskyddsföreskrifter	förutsätter	ofta	att	oljecisternen	avlägsnas	från	 
 jordmånen. Undantag från att cisternen ska avlägsnas från jordmånen kan man då söka  
 av kommunens miljömyndighet. 

En avlägsnad oljecistern i stål förs till avfallsmottagningen som metallskrot. Företagen som tar emot cister-
ner förutsätter att cisternen har blivit rengjord. Ett protokoll fungerar som intyg över att den blivit rengjord. 
Oljecisterner som tagits ur bruk tas emot av företag som bedriver återvinning av metallskrot. Även andra 
än oljecisterner i stål som tagits ur bruk ska föras till en ändamålsenlig mottagningspunkt. Cisternens 
ägare eller innehavare ska kontrollera att stället som tar emot ur bruk tagna cisterner har ändamålsenligt 
miljötillstånd. Den som överlåter avfallet ansvarar för sin del om att avfallet hanteras rätt.  
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4. Oljeskada
Fastighetens ägare eller innehavare har ansvar för oljecisternen och svarar även i första hand för 
saneringskostnaderna vid en eventuell oljeskada. 

Alla oljeskador ska genast meddelas till det allmänna nödnumret 112 samt åtgärder omedel-
bart påbörjas för att hindra skadan från att spridas. I meddelandet ges information om läckaget, 
läckageplatsen samt övriga speciella saker på skadeplatsen. Räddningsmyndigheten utför alltid 
granskning av skadeplatsen. Räddningsmyndigheten har även i första hand ledningsansvaret för 
oljeskadans begränsnings- och saneringsarbete. Det kräver ofta brådskande åtgärder för att be-
kämpningen av oljeskadan ska lyckas, så att oljans spridning kan stoppas och skadan bekämpas 
i sin helhet. Det är oftast räddningsverket som gör de mest brådskande åtgärderna som krävs 
i bekämpningsarbetet. Om räddningsverkets materiella resurser inte räcker till använder man 
hjälp av externa entreprenörer. Enligt lagstiftningen som stadgats om bekämpning av oljeskador 
ska kommunen där olyckan har skett hjälpa räddningsverket i bekämpningsarbetet. Räddnings-
verket kan även godkänna att den som orsakat olyckan utför bekämpningsarbetet under deras 
övervakning.

Räddningsverket sköter om att oljeskadan meddelas till den lokala närings- trafik- och miljöcentra-
len (ELY-centralen) och till kommunens miljömyndighet enligt den gällande oljebekämpningsplanen. 
Den som orsakat olyckan och/eller skadeområdets markägare ska så fort som möjligt meddela om 
oljeskadan till sitt försäkringsbolag. Räddningsverket tar alltid beslut om när bekämpningsarbetet 
ska avslutas. I vissa skadesituationer är det nödvändigt att fortsätta skadeområdets sanering som 
hantering av förorenad jordmassa. Beslutet görs av den regionala ELY-centralen.

Vid större oljeskador besluter räddningsmyndigheten om bekämpningsåtgärderna och deras om-
fattning efter att ha hört kommunens experter och den regionala ELY-centralens miljömyndighet 
samt den som orsakat skadan och representanten för hans försäkringsbolag. Vid behov kan man 
som hjälp använda en konsult som är insatt i miljöskador. Betalning av bekämpningskostnaderna 
vid oljeskador har stadgats i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) och lagen om oljes-
kyddsfonden (1406/2004).      

Sanering av oljeskador är dyrt. En snabbt gjord anmälan om oljeskadan till nödcentralen vid en 
skadesituation minskar bekämpnings- och skadekostnaderna.  

Förebyggande är bästa och billigaste sättet att sköta om oljeskador!
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5. Oljecisternernas försäkringar 
och fastighetsaffärer
Fastighetens ägare eller innehavare har det primära ansvaret för oljecisternen och svarar för sane-
ringskostnaderna vid en eventuell oljeskada. Det är viktigt att oljecisternens ägare eller innehavare 
har klart för sig om försäkringsvillkoren och omfattningen samt sköter om oljecisternen på det sätt 
som förutsätts i försäkringsvillkoren.   

Oljecisternen i hemförsäkringen

I hemförsäkringen för ett vanligt småhus ingår oftast ersättning för läckageskador. Ersättningar i 
händelse av oljeskada är ändå inte självklara. I försäkringsvillkoren förutsätts vanligen att oljecis-
ternens ägare eller innehavare ska sköta om cisternens skick genom att låta den besiktigas av 
en entreprenör som är godkänd av myndighet. Besiktningsprotokollen är bevis på regelbunden 
service och de ska bevaras.  
 
Det är skäl för den som äger en cistern att i egen försäkring kontrollera det egna försäkringss-
kyddet och villkoren. 

Finansbranschens Centralorganisations säkerhetsföreskrift

Finansbranschens centralorganisation har i samarbete med försäkringsbolagen utarbetat en sä-
kerhetsföreskrift som de flesta försäkringsbolag använder i villkoren för hemförsäkringar. I säker-
hetsföreskriften förutsätter man att oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden ska 
besiktas enligt handels- och industriministeriets beslut (344/83). Säkerhetsanvisningarna förutsätter 
också att cisternen ska ha en typskylt där det framgår cisternens ålder. En cistern som tagits i bruk 
före år 1974 ska enligt säkerhetsanvisningen tas ur bruk om man inte genom cisternbesiktning eller 
på ett annars tillförlitligt sätt kan påvisa att cisternen och dess utrustning är i funktionsskick. Även 
cisternens yttre skick ska kunna påvisas. I samband med att cisternen tas ur bruk ska den tömmas på 
olja och oljeavfall oberoende av var den är placerad. Oavsiktlig användning av cisternen ska hindras. 
Säkerhetsanvisningen hittar man på Finansbranschens centralorganisations (FC) webbplats.     

Fastighetsaffär

Då en fastighet byter ägare är det såväl köparens som säljarens fördel att känna till oljecisternens 
skick då man gör upp affären. Det är därför viktigt att senast då fastigheten säljs låta besikta ol-
jecisternen av en entreprenör som är godkänd av Säkerhetsteknikcentralen. Regelbundet gjorda 
besiktningar och besiktningsprotokoll över dem är bevis på en väl skött fastighet. Bedömning av 
oljecisternens skick hör inte till fastighetens sedvanliga konditionsgranskning. Det lönar sig för 
både säljaren och köparen att ta detta i beaktande. Om det i objektet för affären finns en gammal 
obesiktad oljecistern lönar det sig för köparen att beakta detta i köpebrevet. 
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6. Myndigheter
Räddningsmyndighet

Räddningsmyndigheten fungerar som övervakande myndighet av oljecisterner, oljecisternbesikt-
ningar och oljeeldningsaggregat. Brandinspektören i kommunen svarar på frågor angående oljeeld-
ningsaggregat. Räddningsmyndigheten har även i första hand ledningsansvaret för begräsnings- och 
bekämpningsarbetet vid oljeskador. 

Brandman granskar funktionen av oljecisternens överfyll-
ningsskydd i fastigheten i samband med brandsyn.

Kommunens miljömyndighet
Kommunens miljömyndighet har som uppgift att fungera som tillstånds- och övervakningsmyn-
dighet. I kommunens miljöskyddsföreskrifter ges lokala direktiv om oljecisternernas placering, 
utrustning och urbruktagning. Kommunens miljöskyddsföreskrifter och kontaktuppgifter till personal 
inom miljöskyddet hittar du på webbplatsen för kommunen ifråga.

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) leder och sköter om miljöärenden 
på landskapets område som en statlig regionförvaltningsmyndighet. Den regionala ELY-centralen 
sköter på sitt verksamhetsområde om stadgade och bestämda uppgifter rörande bl.a. miljöskydd, 
områdesanvändning, naturvård, skötsel av kulturmiljön, styrning av byggande samt användning 
och vård av vattentillgångar. Den regionala ELY-centralen bl.a. styr och övervakar hur bekämp-
ning av oljeskador ordnas, övervakar hur man sanerar förorenad jordmån och deltar vid behov i 
bekämpning av oljeskador.   

Det krävs alltid tillstånd för att sanera förorenad jordmån. Man granskar från fall till fall om det krävs 
anmälningsförfarande eller miljötillstånd för saneringen. Förrän saneringsarbetet inleds ska man 
vara i kontakt med den regionala ELY-centralen för ytterligare anvisningar.
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K unta K unnan nro (vaihde) K otis ivut
Hämeenkyrö (03) 286 4111 www.hameenkyro.fi
Ikaalinen (03) 45 011 www.ikaalinen.fi
K angasala (03) 377 7111 www.kangasala.fi
K ihniö (03) 444 11 www.kihnio.fi
K uhmalahti (03) 537 0181 www.kuhmalahti.fi
L empäälä, Ves ilahti (03) 374 4111 www.lempaala.fi
Mänttä - Vilppula (03) 488811 www.mantta.fi
Nokia  (03) 3118 11 www.nokiankaupunki.fi
Orives i, J uupajoki (03) 3343111 www.orivesi.fi
Parkano (03) 44331 www.parkano.fi
Pirkkala (03) 313 421 www.pirkkala.fi
Pälkäne (03) 57 911 www.palkane.fi
S astamala, Punkalaidun (03) 52 101 www.saspe.fi
T ampere (03) 5656440 www.tampere.fi
Valkeakoski, Akaa, K ylmäkoski, Urjala (03) 5691 7620 www.valkeakoski.fi
Virrat, R uoves i (03) 485 111 www.virrat.fi
Ylöjärvi (03) 349 5111 www.ylojarvi.fi

KÄLLOR:

Författningar:

-	Handels-	och	industriministeriets	beslut	om	oljeeldningsaggregat	(314/1985)
-	Förordning	om	oljeeldningsaggregat	(1211/1995)
- Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning  
	 av	oljeeldningsaggregat:	(344/1983)
-	Lag	om	ersättning	för	miljöskador	(737/1994)
-	Lag	om	oljeskyddsfonden	(1406/2004).
-	 Lag	om	bekämpning	av	oljeskador	(1673/2009)

Övriga:

-	Öljy-	ja	Kaasulämmitys	Yhdistys	rf:s	Tekniska	rekommendation	TS-7,	2002:	 
	 http://www.lammitysenergia.fi/
- Oljebranschens Servicentral, huolehdi öljysäiliöstäsi -esite:  
	 http://www.oil-gas.fi/
- Godkända entreprenörer och verk enligt ort som utför installtioner av oljeeldningsaggregat:  
	 http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Ovriga/Oljeeldningsanlaggningar/	
- Entreprenörer som utför besiktning av oljecisterner:  
	 http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Ovriga/Oljeeldningsanlaggningar/	
	 eller	www.lammmitysenergia.fi
-	Skatteförvaltningen:	www.vero.fi.
-	Finansbranschens	centralförbunds	säkerhetsanvisning:	http://www.vahingontorjunta.fi.
-	Räddningsverken:	http://www.pelastustoimi.fi
-	Närings,	trafik-	och	miljöcentralen	(ELY-centralerna):	http://www.ely-keskus.fi
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