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Nedgravde oljetanker 
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Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar retningslinjer og anbefalinger for nedgravde oljetanker som er tatt 
ut, eller tas ut, av permanent bruk som følgende: 

 Det er alltid tankeier som er ansvarlig for egen tank og forurensning som måtte oppstå 
fra denne. Tankeier er som hovedregel grunneier.  

 Det anbefales at nedgravde tanker som tas permanent ut av bruk, tømmes, rengjøres og 
fjernes fordi dette normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge lekkasje og 
forurensning. Dette jfr forurensningslovens § 7.  

 Påfyllingsanordningen må fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på 
påfylling forhindres. Det må vises stor varsomhet ved bruk av varmedannende redskaper 
som skjærebrennere, vinkelslipere o.l. for å demontere tanken. Brann- og 
eksplosjonsfaren må alltid vurderes høyt. 

 Hvis det er særlig vanskelig å fjerne tanken som ligger veldig uhøvelig til, må tankeier 
selv vurdere tankens tilstand og potensiell forurensing under tanken om den blir 
liggende. Vi anbefaler likevel at den tømmes, rengjøres og fylles igjen med en sand eller 
grus som eventuelt kan fjernes seinere hvis tanken skal fjernes på et senere tidspunkt. 
Kommunen ønsker melding om at dette er gjøres. Dette for å få en oversikt over 
nedgravde tanker som ikke er fjernet.  

 Restolje og oppgravde tanker må leveres til lovlig mottak. Ta gjerne kontakt med 
avfallsmottaket i forkant.  

Ved fjerning av nedgravde tanker oppfordres det til å levere gravemelding til kommunen av 
sikkerhetsmessige grunner slik at infrastruktur under bakken ikke skades. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060?q=mineralolje


 
 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 

Rådmannens innstilling 
 
Nordreisa kommune vedtar retningslinjer og anbefalinger for nedgravde oljetanker som er tatt 
ut, eller tas ut, av permanent bruk som følgende: 

 Det er alltid tankeier som er ansvarlig for egen tank og forurensning som måtte oppstå 
fra denne. Tankeier er som hovedregel grunneier.  

 Det anbefales at nedgravde tanker som tas permanent ut av bruk, tømmes, rengjøres og 
fjernes fordi dette normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge lekkasje og 
forurensning. Dette jfr forurensningslovens § 7.  

 Påfyllingsanordningen må fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på 
påfylling forhindres. Det må vises stor varsomhet ved bruk av varmedannende redskaper 
som skjærebrennere, vinkelslipere o.l. for å demontere tanken. Brann- og 
eksplosjonsfaren må alltid vurderes høyt. 

 Hvis det er særlig vanskelig å fjerne tanken som ligger veldig uhøvelig til, må tankeier 
selv vurdere tankens tilstand og potensiell forurensing under tanken om den blir 
liggende. Vi anbefaler likevel at den tømmes, rengjøres og fylles igjen med en sand eller 
grus som eventuelt kan fjernes seinere hvis tanken skal fjernes på et senere tidspunkt. 
Kommunen ønsker melding om at dette er gjøres. Dette for å få en oversikt over 
nedgravde tanker som ikke er fjernet.  

 Restolje og oppgravde tanker må leveres til lovlig mottak. Ta gjerne kontakt med 
avfallsmottaket i forkant.  

 Ved fjerning av nedgravde tanker oppfordres det til å levere gravemelding til kommunen 
av sikkerhetsmessige grunner slik at infrastruktur under bakken ikke skades.  

 
 
 

Saksopplysninger 

Stortinget vedtok i 2017 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 
bygninger fra 2020. Forbudet trer i kraft 1. januar 2020 og i forskriften står det også noen 
unntak, samt definisjoner.  

Forbudet betyr at det ikke lengere blir tillat å fyre med fyringsolje og parafin til oppvarming av 
bygninger. Minol en leverandør av fyringsolje i område, og fra dem har vi fått opplyst at det er 
18 kunder i Nordreisa kommune som fra 2014 har handlet fyringsolje/parafin hos dem. Dette er 
både bedrifter og private. Vi vet at det er bedrifter som har kjøpt parafin for f.eks til videresalg 
til kunder til bruk i teltovner, byggtørkere, varmekanoner osv. Denne typen bruk omfattes ikke 
av forbudet da det ikke er oppvarming av en bygning.  

Forbudet som trer i kraft i 2020 gjelder kun bruk av fyringsolje. Forbudet om bruk av 
fyringsolje, medfører ikke pålegg om å fjerne den nedgravde tanken (såfremt den er under 3200 
l) og vi ønsker derfor å få gjort noen avklaringer på hvordan kommunen skal behandler slike 
saker.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1083/M1083.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1083/M1083.pdf


Hvis det er enkelte eldre næringsbygg hvor fyringsolje fortsatt brukes til oppvarming, så har 
disse antakelig en tank som er mer enn 3200 l. Forurensingsforskriftens kapittel 1 vil da gjelde 
for disse og det vil si at tanker som tas permanent ut av bruk etter 1.1.2020, skal tømmes, graves 
opp og fjernes på et forsvarlig vis av en virksomhet som har kompetanse om forurensningsfaren 
og om sikkerhet, brann- og eksplosjonsfaren knyttet til en slik jobb. Dette jfr forskriftens § 1-8. I 
denne paragrafen står det også at man kan søke om at tanken i enkelte tilfeller ikke er nødvendig 
å fjerne, men den må da også tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, samt at tilhørende 
installasjoner fjernes slik at den ikke kan tas i bruk igjen.  

Fram til og med 2019 kan private søke om støtte fra Enova til å fjerne nedgravde oljetanker, 
dersom dette gjøres i forbindelse med fjerning av oljefyren og installering av en klimavennlig 
varmekilde som de støtter. Hvis noen ønsker å søke om støtte fra Enova, og henvender seg til 
kommunen om hva de skal gjøre med tanken, må vi ha gjort denne avklaringen om hvordan 
tanken skal håndteres.   

Forurensningsforskriften kapittel 1 angir krav for å motvirke forurensning fra nedgravde 
oljetanker. Forskriften gjelder i utgangspunktet bare for tanker over 3200 liter, men kommunen 
kan i lokal forskrift bestemme at den også skal gjelde for mindre tanker. De fleste tankene 
knyttet til oppvarming av boliger var som regel 800 – 1000 liter. Den enkelte kommune må 
imidlertid vedta bestemmelsene i en lokal forskrift for at disse kravene skal gjelde også for 
mindre tanker.  

Forurensingsforskriften § 1-2.Virkeområde: Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for 
nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. I særlige tilfeller kan 
kommunen bestemme at dette kapitlet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 
3200 liter olje eller mindre. 

Dersom kommunen har en lokal forskrift om nedgravde tanker, vil vi kunne stille krav til 
tilstandskontroll av nedgravde oljetanker som fortsatt er i bruk, oppgraving (eventuelt 
igjenfylling) av tanker som ikke lengre er i bruk, samt registrering av opplysninger om tanken.  

Det er frivillig for kommunene å vedta forurensingsforskriftens kapittel 1. Når forskriften ikke 
er vedtatt, er det forurensningsloven § 7 som gjelder uansett størrelse på tanken. Etter 
forurensningsloven § 7 har tankeier blant annet en plikt til å unngå forurensning og til å treffe 
tiltak dersom forurensning oppstår. Nordreisa kommune har ikke vedtatt forskriften. Det er 
heller ingen andre kommuner i Troms som har vedtatt denne. I Norge er det kun 44 kommuner 
som har vedtatt forskriften. Den nærmeste kommunen som har vedtatt denne er Alta kommune. 
Tromsø kommune har ikke vedtatt forskriften, men har laget en veldig grei rettledning på nett 
om hva folk skal forholde seg til angående nedgrave oljetanker. 

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utgjør en fare både for helse og miljø. Det utgjør 
også en alvorlig heftelse for boligen at det er en nedgravd tank i hagen/på eiendommen. 
Lekkasje fra oljetank kan medføre forurensing av både jord og grunnvann. Det vil som nevnt 
ikke være pålegg om å fjerne nedgravde tanker, men alle som eier en nedgravd oljetank har 
likevel ansvar for at denne er i forsvarlig stand. Eierne plikter å kontrollere tanken med jevne 
mellomrom, samt å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Det 
var ganske vanlig på 60- og 70-tallet at denne typen oppvarming ble installert både i boliger og i 
andre bygg, f.eks næringsbygg. Hvis de nedgravde tankene er eldre enn 30 år og ikke gjort noe 
med siden de ble tatt i bruk, utgjør de en forurensningsfare.  

Hvis fyringsanlegget ikke er i bruk, kan det ofte være at installasjonene rundt 
oppvarmingsanlegget inne i bygningen er fjernet for lengst og at dagens eier kanskje ikke vet at 

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-1#%25C2%25A71-2
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2013-09-16-1188?q=nedgravd%2520oljetank
https://www.tromso.kommune.no/har-du-oljetank.466003.no.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931


det finnes en nedgravd tank i hagen. Det er like fullt grunneiers ansvar for det som finnes på 
egen eiendom. Selv om tanken ikke er i bruk, og kanskje ikke har vært det på mange år, vil den 
som oftest inneholde rester av fyringsolje som kan være en potensiell forurensningsfare.  

Nedgravde bensintanker er ikke en del av foruresningsforskriftens kapittel 1. Denne forskriften 
gjelder kun for nedgravde oljetanker som brukes til oppbevaring av f.eks diesel, parafin og 
fyringsolje. Tanker som ikke er nedgravd, er ikke regulert i forskrift. Men plikten til å unngå 
forurensning gjelder likevel, jfr forurensningsloven § 7. 

Miljødirektoratet har laget en veldig grei oversikt over hva folk skal gjøre med sine oljetanker 
både når kommunen har forskriften og når kommunen ikke har forskriften. 

Vurdering 

Vi anbefaler at Nordreisa kommune ikke går i gang med å vedta forurensningsforskriften kapitel 
som lokal forskift. Det har lite hensikt å gå i gang med dette arbeidet så lenge man kan håndtere 
disse sakene med hjemmel i forurensingslovens § 7. Vi kan fint behandle disse sakene etter 
forurensingsloven og etter miljødirektoratets anbefalinger. 

Fra 2020 vil det ikke lenger være tillat å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av 
boliger og bygg. Forbudet gjelder alle boliger og bygninger, med unntak av blant annet 
industribygninger, fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i 
landbruket. Flere husstander har allerede gått bort fra oljefyring, men har fortsatt en nedgravd 
tank i hagen. Tankene inneholder ofte olje eller parafin, selv om de ikke er i bruk. Disse tankene 
utgjør en betydelig forurensningsfare. 

Oppsummert er det disse retningslinjene og anbefalinger som bør gjelde for nedgravde 
oljetanker som er tatt, eller tas ut, av permanent bruk: 

 Det er alltid tankeier som er ansvarlig for egen tank og forurensning som måtte oppstå 
fra denne. Tankeier er som hovedregel grunneier.  

 Det anbefales at nedgravde tanker som tas permanent ut av bruk, tømmes, rengjøres og 
fjernes fordi dette normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge lekkasje og 
forurensning. Dette jfr forurensningslovens § 7.  

 Påfyllingsanordningen må fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på 
påfylling forhindres. Det må vises stor varsomhet ved bruk av varmedannende redskaper 
som skjærebrennere, vinkelslipere o.l. for å demontere tanken. Brann- og 
eksplosjonsfaren må alltid vurderes høyt. 

 Hvis det er særlig vanskelig å fjerne tanken som ligger veldig uhøvelig til, må tankeier 
selv vurdere tankens tilstand og potensiell forurensing under tanken om den blir 
liggende. Vi anbefaler likevel at den tømmes, rengjøres og fylles igjen med en sand eller 
grus som eventuelt kan fjernes seinere hvis tanken skal fjernes på et senere tidspunkt. 
Kommunen ønsker melding om at dette er gjøres. Dette for å få en oversikt over 
nedgravde tanker som ikke er fjernet.  

 Restolje og oppgravde tanker må leveres til lovlig mottak. Ta gjerne kontakt med 
avfallsmottaket i forkant.  

 Ved fjerning av nedgravde tanker oppfordres det til å levere gravemelding til kommunen 
av sikkerhetsmessige grunner slik at infrastruktur under bakken ikke skades. 

http://milj%C3%B8direktoratet.no/no/Tema/Forurenset_grunn/Nedgravde-oljetanker-ofte-stilte-sporsmal/#tre

