
Förenklingsförslag: Automatisk 
påminnelse om besiktning av dieselcistern 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
De lantbruksföretag som har dieselcistern ska visa upp besiktningsprotokollet för cisternen vid tillsyn.  
Besiktningen sker var 6-12 år beroende av cisternens konstruktion och det kan vara svårt att hålla ordning 
på när besiktning ska ske.  

Missad besiktning kan vara grund för tillsynsmyndigheten att utdöma miljösanktionsavgift. 

Varför är det ett problem? 
Då det är lång tid mellan gångerna är det lätt att glömma besiktningen. Det är inte alltid företaget som 
senast besiktigat cisternen skickar en påminnelse om att det är dags att besiktiga. 

Hur omfattande är problemet?  
De flesta lantbruksföretag har idag cisterner för diesel eller olja på gården och berörs därför av regelverket.

Vad är målet?  
Målet är att ingen omedvetet ska missa besiktning av dieselcistern.

Förslag på lösning
För att undvika att besiktningar missas bör det upprättas ett samordnat nationellt system för automatiska 
påminnelser till företag som har cisterner som ska besiktigas.

Då de företag som utför besiktning av cisterner är ackrediterade av Swedac eller av annat nationellt 
ackrediteringsorgan inom EES, skulle ett register via dem kunna upprättas varifrån automatiska påminnelser 
skickas. 

En alternativ lösning är att det ackrediterade företag som besiktigar cisternerna skickar påminnelse när det 
börjar bli tid att besiktiga, liknande bilbesiktning. Ett problem är att besiktningen genomförs sällan, ibland 
vart 12:e år, och besiktningsföretaget kan upphöra under den tiden.

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär ingen förändring och fortsatt risk att besiktningar missas.  

Regelverk  
NFS 2021:10
MSBFS 2018:3 

Kontaktperson
Louise Zetterholm, miljörådgivare Hushållningssällskapet Halland 
E-post: louise.zetterholm@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0700-01 90 44
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