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REVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR 
FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER  
 
 
Vedlegg:  Kapittel 1 i forurensingsforskriften. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune innførte i 2005 bestemmelsene i forurensingsforskriftens kapittel 1 
om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker over 3200 liter. 
Det foreslås at bestemmelsene også gjøres gjeldene for tanker under 3200 liter fordi vi da 
vil få muligheter til å stille krav om kontroll og sanering av alle nedgravde oljetanker 
med forurensingspotensiale. Forslaget legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring 
med frist for uttalelse til 8. mars 2019. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
For at kravene i forurensingsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker skal gjøres 
gjeldene i kommunene, kreves det et vedtak i kommunestyret. I Gausdal vedtok 
kommunestyret å innføre forskriften i 2005.  Forskriften inneholder bestemmelser om kvalitet 
og kontroll av tanker over 3200 liter. I områder for vannforsyning, ble det innført forbud mot 
nedgravde oljetanker. Olje i denne sammenhengen defineres som petroleumsprodukter med 
flammepunkt over 23°C, dvs. brannfarlig væske med unntak av bensin, hvor egen forskrift 
gjelder.  
 
Etter § 1-2 i forskriften kan kommunen i særlige tilfeller bestemme at dette kapitelet også skal 
gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre. Forskriftenes § 1-8 
angir bl.a. at tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.  

Fra 1. januar 2020 innføres det et generelt forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til 
oppvarming av bygninger.  

 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

Vi ser at de aller fleste nedgravde oljetanker i Gausdal er under 3200 liter, og mange av disse 
er svært gamle. Oljetanker som er blir «brent tomme» inneholder alltid en oljerest som 
representerer en forurensningsfare. Vurdert opp mot totalt oljevolum utgjør tankene under 
3200 liter en større miljøtrussel enn tanker over 3200 liter.  

Det er grunneiers ansvar at oljetanken ikke forurenser. Oljelekkasjer kan derfor bli svært dyre 
for eier av tanken da vanlig boligforsikring ikke dekker utgifter knyttet til oljeforurensning fra 
oljetanker. Dersom det oppstår lekkasjer i en oljetank vil de økonomiske konsekvensene for 
tankeier ofte vær større enn om tanken var renset og gravd opp.  

Etter innføring av forbudet mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger, vil 
det potensielt befinne seg mange tanker som blir glemt og dermed ikke har det fokus med 
tanke på lekkasjer som de hadde når de var i bruk.  

Gjennom at forskriften åpner for at kravene i kapitel 1 i særlige tilfeller kan gjøres gjeldene 
også for tanker under 3200 liter er det opp til kommunen å bestemme dette. Etter 
administrasjonens mening er det unaturlig å skille mellom tanker over og under 3200 liter. Bare 
små mengder olje vil kunne skade natur og gi negativ helseeffekter uansett hvor lekkasjen 
skjer, og størrelsen på tanken. Ved å innføre forskriften til å gjelde for alle tanker får vi 
muligheter til å stille krav om kontroll og sanering av alle nedgravde oljetanker med 
forurensingspotensiale.  

I følge den sentrale forskriften kan kommunen gi dispensasjon fra kravet i forskriften. F.eks. 
kan kommunen i tilfeller der tanken ligger veldig vanskelig til i forhold til bygninger, gi 
tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i 
stedet for oppgraving.  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
For å redusere fare for forurensing fra nedgravde oljetanker foreslår administrasjonen at 
bestemmelsen i forskrift om nedgravde oljetanker også gjøres gjeldene for oljetanker under 
3200 liter. Forslaget til endring legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Frist for å 
komme med uttalelser settes til 8. mars 2019. 


