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Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete
Cisterner i stadsmiljö
Vid schaktarbeten i stadsmiljö kan det
förväntas att tidigare okända oljecisterner i
marken friläggs. Det finns en risk att
cisternerna innehåller rester av oljor eller
liknande och att marken runt cisternen är
förorenad.

•

Flytta inte en cistern som kan
innehålla oljerester! Kontakta ett
företag som suger ut olja eller sand från
cisternen. Företag som tömmer
oljeavskiljare kan ofta tömma cisterner.
Se till att eventuellt resterande innehåll
tömts av slamsugare innan cisternen
lyfts. Om en cistern är tömd genom
pumpning, men inte rengjord kan det
ändå finnas olja kvar som kan orsaka
miljöskada med påföljande sanering.
Ofta har cisterner sandfyllts utan att
vara ordentligt tömda och rengjorda.
Om cisternen lyfts utan att vara tömd
finns en stor risk för att den kollapsar
eller att innehållet på annat sätt läcker
ut.

•

Vid grävning runt en cistern ska
jordmassor som misstänks ha olika
föroreningsinnehåll (t.ex. ytlig jord och
jord under cistern) hållas åtskilda för
att kunna provtas separat för att
underlätta avfallshantering.

•

Miljökontoret begär i de flesta fall att
mark i schaktgropen provtas. Om
föroreningar finns i marken krävs oftast
en marksanering. Detta ska anmälas till
miljökontoret innan sanering utförs.

Före schaktarbeten
Kontrollera om det finns påfyllningsrör vid
fasad eller lock till gatubrunn som indikerar
att det kan finnas en cistern i marken.
Vara beredd på att agera enligt nedan om en
cistern påträffas för att minska miljörisker
och stillestånd i arbetet.
När en cistern upptäckts i mark
•

•

Avbryt arbetet/grävningen, kontakta
miljökontoret via 0581-81 000 eller
utanför kontorstid på e-post:
info@sbbergslagen.se. Beskriv platsen
och ge så mycket information som
möjligt om hur omgivningen ser ut, om
cisternen ligger på en känslig plats
(vattenskyddsområde, nära vattendrag,
bostad, naturskydd etc.) tidigare
verksamhet på platsen, vilken typ av
mark det är etc. Tydliggör vem som är
uppdragsgivare för arbetet och vem
miljökontoret ska ha som
kontaktperson, uppge kontaktuppgifter.
Uppge även fastighetsägare.
Notera om det finns synliga spår eller
lukt av olja.
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Avfallshantering
• Cistern skrotas oftast efter tömning och
rengöring.
•

Innehåll av olja, eller sand med olja,
ska beroende på halt skickas som
farligt avfall till anläggning som har
tillstånd att ta emot detta.
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