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Tjenesteområder

Mottaksanlegg for farlig avfall

Innsamling av flytende oljeavfall 

Behandling av oljeforurensede masser

Sanering av nedgravde oljetanker

Rengjøring og kontroll av tanker

Rengjøring og kontroll av oljeutskillere

Innsamling av spillolje



Nedgravde oljetanker i Norge pr 2015

• 270 000 gjenværende risikoutsatte oljetanker nedgravd i Norge.

• Ca 45% av disse er i bruk i dag. 

• Det forventes å være igjen ca 35 000 tanker i 2032.

• Stortinget ønsker forbud mot all oljefyring fra 2020.

• Forbudet vil gjelde fossil fyringsolje.



Levetid på nedgravde oljetanker

• Maksimalt 60-70 års levetid

• Etter 30 år øker sannsynligheten for lekkasje kraftig

• Ståltanker har  normalt en levetid på ca 30 år.

• Glassfiberarmerte tanker (GUP) har vanligvis lengre levetid, 
men dette gjelder ikke påfylling og lufterør.

• Tankene blir ofte liggende frem til de begynner å lekke.



Forskrifter
• Forurensningsforskriften kapittel 1 om nedgravde oljetanker gjelder 

for tanker over 3200 liter.

• Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette 
tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende 
stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske 
tilstandskontroller, jf. § 1-6, eller ved et system for automatisk 
lekkasjeovervåkning, jf. § 1-7.

• Forurensningsloven §7- gjelder for alle.

• Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 
forurensning uten at det er lovlig etter § 8 eller 9, eller tillatt etter 
vedtak i medhold av § 11.

• Miljødirektoratet startet høsten 2016 arbeidet med ny forskrift 
om nedgravde oljetanker. 



Hva kan gå galt?

• Sørmiljø har bistått ved 5 
tilfeller av lekkasjeskader i 
2016.

• 4 stk pga skade på tanker. 

• 1 lekkasjeskade på grunn 
av feil v/ saneringsoppdrag.



De sa at tanken var tom !!!

• Lekkasje fra 10 m3 tank i borettslag. 

• Sanering av tank ble igangsatt av personell uten erfaring og  
kompetanse på fagfeltet. 

• Tanken var «tom», men inneholdt likevel ca 3000 liter 
fyringsolje.

• Sørmiljø tilkalt for skadebegrensning og sanering av tank etter 
lekkasje av fyringsolje til grunnen.



Hvem er ansvarlig ved en 
lekkasjesituasjon?



Enebolig i Kristiansand Januar 2016.

• Innsig av parafin i kjeller 
medførte parafinlukt i hele 
huset.

• Lekkasje fra tank 
nedgravd i hage. 

• Ca 40 m3 oljeholdige 
jordmasser gravd opp og 
fjernet.



Kontroll av 6m3
Fyringsoljetank i Kristiansand



Groptæringer i ståltank



Sanering og fjerning av 
oljetank

• Tanktopp avdekkes og graves frem.

• Tanken skal ligge i bakken frem til den er tømt og 
rengjort.

• Tanken tømmes fullstendig og rengjøres.

• Arbeidssertifikat / Gassfrisertifikat utstedes 

• Tank graves opp og leveres med sertifikat til 
godkjent mottak



• Påfylling og lufterør fjernes.

• Tank rapporteres som sanert til kommunen.

• Tankeier er ansvarlig for å varsle kommunen 
dersom det har vært lekkasje fra tank.

• Søke enova om tilskudd – Få tilbake penger 



pukkfylling av oljetank

• Tanker som ikke er 
hensiktsmessig å 
fjerne fylles med 
pukk for å hindre 
kollaps og settling i 
grunnen.

• Utføres med 
supersuger.



www.oljefri.no   www.enova.no 
• Bruk en tilbyder som er godkjent 

av www.oljefri.no

• Tanken må renses av en 
registrert fagperson. 

• Du kan grave den opp og kvitte 
deg med den på egen hånd. Det 
samme gjelder for demontering 
av kaminen. 

• 25% av totalkost tilbake, maks 
10 000 kroner i støtte.

http://www.oljefri.no/


Hvor blir avfallet av?

• Fyringsolje og parafin er farlig 
avfall.

• Farlig avfall skal deklareres og 
leveres til godkjent mottak.

• Fyringsolje / parafin er farlig 
gods og skal fraktes med ADR 
godkjent kjøretøy.



Levering av tank til avfallsmottak

• Forskrift om utførelse av arbeid.
§ 29-1.Arbeid hvor det kan være fare for brann eller eksplosjon:

• Når virksomhet skal utføre arbeid i eller på tanker, rom, rørledning 
eller liknende hvor det er eller kan ha samlet seg brannfarlig vare 
eller helsefarlig stoff, skal virksomheten iverksette nødvendige tiltak 
for at arbeidet kan utføres uten risiko for liv eller helse.

• Før arbeidet tar til skal virksomheten sørge for at det blir foretatt 
kontroll og nødvendige målinger for å forsikre seg om at 
arbeidsatmosfæren er farefri. Kontrollen skal foretas av en 
kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven. Når 
arbeidsatmosfæren anses farefri skal kontrolløren skrive ut et 
arbeidssertifikat som gir tillatelse til arbeidet.



Dokumentasjon på rengjort og gassfri
tank.

• «Gassfrisertifikat» / arbeidsertifikat for destruksjon av 
tank skal følge tank til avfallsmottak.

• Tank skal være tømt, rengjort og gassfri, før den er klar 
for destruksjon ved avfallsmottak.

• Eksplosive gasser skal ikke påvises, 

• Kontroll av oksygen nivå,



Bransjen har et ansvar
• Avfallsmottak bør ikke ta imot eller håndtere tanker som har inneholdt 

brannfarlig vare, med mindre de er sertifisert som rengjort og gassfri.

• Mottak av ikke rengjorte tanker åpner opp for at useriøse og uprofesjonelle 
aktører bedriver tanksanering. 

• Dette medfører økt fare for lekkasje til grunn ved oppgraving av tank.

• Fare for uhell med transport av olje langs landevei.

• Fare for brann og eksplosjon ved arbeid på tank som inneholder 
brannfarlig vare. 

• Anbefal en profesjonell aktør som er godkjent tilbyder hos www.oljefri.no

http://www.oljefri.no/

