Nedgravde oljetanker
Spørsmål og svar.
Ja, stortinget har bestemt at det blir forbudt fra
01.01.2020. Unntak: Fritidsboliger utenfor
strømnettet.
Hva må jeg gjøre med oljetanken Oljetanker som tas ut av bruk skal saneres og
når jeg ikke lenger kan bruke
destrueres, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 1, §
den?
1-8.
Kan jeg fortsette å bruke tanken Ja, så fremt den er i godkjent stand.
min frem til 2020?
• Glassfibertank (GUP) skal ha trykktest innen 2
år, deretter periodisk kontroll innen 30 år.
• Ståltank skal ha periodisk kontroll innen 15
år, deretter hvert 5. år.
Hvilke regler gjelder for
Kapittel 1 i forurensningsforskriften.
nedgravde oljetanker?
Hvem kan hjelpe meg å fjerne
Ta kontakt med maskinentreprenør, evt. din rørlegger
tanken / fyrkjelen?
eller firma som holder på med miljøsanering.
Kan jeg slippe å grave opp
§1-8 i forurensnings-forskriften: Som hovedregel skal
oljetanken min?
tanken graves opp. Kommunen kan tillate sanering på
stedet hvis oppgraving av tanken kan medføre fare for
skade/setninger på konstruksjoner eller det medfører
uforholdsmessige store kostnader å grave den opp.
Typisk hvis tanken ligger halvveis under et påbygg,
inntil søyler eller fundamenter eller under en terrasse.
Dokumentasjon på at tanken er tett er nødvendig.
Avgjøres av kommunen etter skriftlig søknad med
begrunnelse.
Hva må jeg gjøre hvis tanken
• Tanken må tømmes, rengjøres og avgasses av
skal ligge nedgravd?
godkjent firma.
• Dokumentere at det ikke er hull i tanken.
• Fjerning av påfyllingsrør og lufterør.
• Fylles med sand, grus, pukk, løs Leca e.l.
• Skriftlig melding til kommunen når tanken er ferdig
sanert.
Hva må jeg gjøre med
• Tanken må tømmes og avgasses av godkjent firma.
kjellertanken min som jeg ikke
• Enten skjæres opp og leveres som avfall eller lage
får ut hel?
luftehull.
• Påfylling og lufterør utvendig skal fjernes.
• Melding til kommunen når tanken er ferdig sanert.
Blir det forbudt å fyre med
parafin og fyringsolje?

Har kommunen en støtteordning
for de som skal fjerne sin
oljetank/fyringanlegg?
Finnes det en støtteorning andre
steder?

Nei, men ENOVA har en rettighetsbasert støtteordning.

Ja, ENOVA (eid av Klima- og Miljødepartementet) har
en støtteordning. Bra støtte i 2018. Halveres i 2019 og
blir borte i 2020. Sjekk ut www.enova.no
eller ring 800 49 003 / 73 19 04 30.
Hvor kan jeg søke informasjon på På kommunens hjemmeside eller på www.oljefri.no
nettet?
(Naturvernforbundets infoside om nedgravde
oljetanker).
Hvor mye koster det å grave opp Det vet ikke vi i kommunen. Be om pris fra flere
en oljetank?
tilbydere.
Firmaer som kan avgasse
oljetanker:

Gjøvik, 22/6-2018

• Brdr. Grønnerud AS: 611 87 870 (Gjøvik)
• Arnkværn Miljø og Renovasjon AS: 623 55 0 00
(Furnes)
• Isoteks Miljø AS: 611 73 250 (Gjøvik)
• Oppland Miljøteknikk AS: 612 29 550 (Gausdal)
• KLM AS: 815 000 88 (Minnesund)

