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Farlig avfall seminar 14. februar 2017
Utsikten i Kvinesdal

Sverre Hjelleset – Miljøvernleder Flekkefjord kommune



Flere og flere huseiere stikker fingeren i 
jorden og finner en gammel oljefyringstank.



Men hva sier lovverket om dette? Mange 
ringer kommunen for å spørre hva som er lov.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) sier dette om
kommunens hjemmel til å gi tillatelse til permanent sanering:

§ 1-8. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres
slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk,
skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere
fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut
av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For
gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllings-anordningen
fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres. 



Videre sier forskriften:
§ 1-9. Meldeplikt
Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om 
tanken til kommunen.

På samme måte skal den ansvarlige senest en måned før en oljetank 
graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, 
konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor 
tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kommunen kan kreve 
tilsvarende opplysninger for eksisterende nedgravde oljetanker.

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi 
skriftlig melding om dette til kommunen. (min utheving).



Gjør-det selv sanering



Eksempel på innledning på bekreftelse.

Nesmarka 30
4400 FLEKKEFJORD
Deres ref.: Arkiv-ID: 05/2133- 5 Arkivkode: Saksbeh.: Sverre Hjelleset Dato:
Journal-ID: 15/7968 K24, &00 Telefon: 38 32 80 75 08.05.2015

Bekreftelse av at forsvarlig sanering av oljetank i Nesmarka 30 er blitt 
foretatt.
Viser til befaring på mandag 27.4.2015. Fyringsoljetanken var fagmessig tømt for olje.
Eier redegjorde for hvordan tanken var blitt renset. Tank-eier Svindland har erfaring med
tankfart fra fartstid på sjøen, og har god greie på faremomenter og har generelt god
innsikt i tank- og kjeleproblematikk.

Jeg tok flere fotografier av tanken, og konstaterte at den er ren og nesten luktfri.
Påfyllingsanordningen var på det tidspunkt ikke fjernet, men det skulle eier gjøre. Dette
er viktig slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling er forhindret. Tanken ligger
under en innkjørsel, og det anses som en god løsning at tanken saneres der den ligger.

Lovhjemmel: (som vist tidligere).



Formulering av selve tillatelsen-bekreftelsen

På denne bakgrunn gir jeg på vegne av Flekkefjord kommune MS 
tillatelse til at tanken på Nesmarka 30, gnr 70 bnr 178, permanent tas 
ut av bruk ved at den fagmessig er rengjort og fylt med singel. En 
forutsetning er at kravet om at påfyllingsanordningen fjernes oppfylles 
snarest.
Med hilsen  Teknisk forvaltning

Her har jeg ikke betraktet tillatelsen/ bekreftelse som et enkelt-
vedtak, og har heller ikke pleid å gi klagerett. Ei heller er det et 
delegert vedtak. Likevel er jeg tilfreds med at folk spør kommunen 
til råds, og ved å bruke et enkelt «regime» er det overkommelig å 
forholde seg til mange henvendelser. 



Ikke alle ønsker å gjøre dette selv. Da gjør vi slik:
E-post 18. november 2016:

Hei Lars N.
Sørmiljø gjør slike jobber http://www.sormiljo.no Se denne linken spesielt for tjenesten
oljerenovasjon http://www.sormiljo.no/farlig-avfall/oljetank.
De kan nås på telefonnummer 38 08 60 00 (Oljerenovasjon), eller 38 00 38 00 (24 timers
service)

Denne personen brukte Sørmiljø i sommer, og hun sier følgende: Hei! Oljetanken i 
Prestmovegen 4 er nå tømt, gravd opp og kastet. Takk for hjelpen! Mvh Amalie Hagen.

Så har vi Hansen Renovasjon som er stasjonert på Lista Fly- og Næringspark: 38 39 24 10, 
Epost; rue@hansen-renovasjon.no De er forholdsvis nye i bransjen, så jeg vet ikke så mye 
om dem, men de har jo hovedkvarteret ganske nær Gyland.

Vennligst orienter meg om hvordan dette utvikler seg. God helg.

http://www.sormiljo.no/
http://www.sormiljo.no/farlig-avfall/oljetank
mailto:rue@hansen-renovasjon.no




Veien framover:

• Det finnes lister over alle fyringsoljetanker i Flekkefjord kommune hos 
Flekkefjord Brannvesen.

• På bakgrunn av disse listene kan man lage en kampanje med direkte 
adressering. 

• Man kan avertere i avisene.
• Kampanjen bør selvsagt inneholde informasjon om framgangsmåte 

for å fjerne eller sanere fyringsoljetanker. 
• Hvis man i tillegg kunne hatt en «gulrot», et incitament for folk til å 

gjøre en innsats, tror jeg at mange vil fjerne fyringsoljetankene sine.



Takk for meg. 
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