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Urbruktagande av en cistern
1. Cisternen ska tömmas på olja och oljigt avfall (HIMb 314/1985, 47 §). Det rekommenderas att
tömningen och rengöringen görs av yrkeskunnig personal, till exempel ett inspektionsföretag
som godkänts av Tukes. Be om ett protokoll över att cisternen har tagits ur bruk. Inspektionsföretag som godkänts av Tukes finns på adressen http://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?lang=sv och i företagsregister. Försäkra dig om de skyldigheter som hänför sig till avlägsnandet av oljecisternen i kommunens miljöskyddsföreskrifter och kontakta vid behov en representant för den kommunala miljövårdsmyndigheten.

2. Cisternens påfyllningsrör ska täppas till om användningen av cisternen inte förhindras på annat sätt (HIM:s beslut 314/1985, 47 §). Det rekommenderas att cisternens påfyllningsrör, avluftningsrör och överfyllningsskydd avlägsnas. Genom detta undviker man att cisternen fylls
på i misstag.

3. Avlägsnande av en cistern från en fastighet:

Om cisternen avlägsnas, är det skäl att iaktta behövlig försiktighet vid rivningsarbetet och
vid behov följa bestämmelserna om eldarbete (Teknisk rekommendation TS-7, Lämmitysenergia Yhdistys ry 2012, s. 46). Om andra konstruktioner avlägsnas och utrymmets användningsändamål ändras, utred om byggnadstillsynen eventuellt kräver bygglov eller åtgärdstillstånd (Markanvändnings- och bygglagen 132/1999, 125–126 a §). Det rekommenderas av avlägsnande av cisterner och rörsystem görs av en tillräckligt yrkeskunnig entreprenör, såsom ett inspektionsföretag som godkänts av Tukes.
En cistern som finns inne i en byggnad, i en skyddsbunker eller under marken samt rörsystem som ansluter sig till cisternen ska avlägsnas om kommunens miljöskyddsföreskrifter
eller byggnadsordning förutsätter det.

4. Ett protokoll om urbruktagande och eventuellt avlägsnande av en cistern ska sändas till räddningsmyndigheten och vid behov till miljövårdsmyndigheten. Räddningsmyndigheten för ett
register över alla fastigheter som värms upp med olja och deras cisterner.

5. Meddela miljövårdsmyndigheten och vid behov räddningsmyndigheten, om det i samband
med en inspektion, vid avlägsnandet av en cistern eller vid annat grävarbete uppdagas att det
finns olja i jordmånen eller strukturerna.

