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Definisjon på nedgravd oljetank

•Tank under bakkenivå som ligger slik til 
at ikke hele tanken kan inspiseres 
utvendig. 

• Og der en eventuell lekkasje vil gå i 
grunnen.   



gjelder alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse

Kontroll av nedgravde oljetanker
 Skal utføre tilstandskontroll  som dokumenters skriftlig
 En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres 

etter alminnelig aksepterte metoder. 

Tanker som tas ut av 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. 

Tanker som umulig kan fjernes - Dispensasjoner
 Dersom en nedgravd tank ikke kan fjernes må det søkes til kommunen v/Bergen 

Brannvesen om å ha tanken liggende på stedet. 

 Kommunen kan gi tillatelse til at tanker, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i 
stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal 
påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på 
påfylling forhindres. 

Lokal vedtekt om oljetanker i Bergen fra 2000.



• Rentbrennende ildsteder må ha et partikkelutslipp på mindre enn 
10 gram sot pr. kg. Ved

• Det er ikke tillatt å sette inn en vedovn som ikke er godkjent etter 
standarden NS 3059. I prinsipp ovn fra etter 1998

Rentbrennende ildsteder



Hvorfor bytte til rentbrennende ildsted?

• Lavt partikkelutslipp som gir mindre forurensning og derfor er bedre for 
miljøet.

• De fleste rentbrennende ildsteder i dag gir ned mot 2 gram 
partikkelutslipp pr kg ved. 

• Bruker mindre ved

• Gir mer varme

Forslag om nytt lokalt forbud mot å fyre i ikke rentbrenende ildsteder

• Vil bli bestemt av byrådet 22. november

• Dersom byrådet vedtar forslaget vil forbudet tre i kraft fra 01.01.2021 



Vrakpant på ikke rentbrennende ildsted

• Man kan i dag søke vrakpant på utskifting av ikke 
rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. 

• Man må sette inn ny varmekilde for å få vrakpant for 
ildstedet man fjernet. 

• Vrakpanten er på kr 5000 pr utskiftet ildsted
– En ovn ut – må da montere en ny varmekilde

– To ovner ut – må montere to nye varmekilder for å få vrakpant for begge ildstedene 
som ble fjernet

• Ildsted som skiftes ut må være fra før 1998

• Varmekilde man kan velge er nytt rentbrennende ildsted, 
varmepumpe, solcelle eller fjernvarme



• Fjerne gammelt ildsted og levere dette til f.eks Bir og få et 
pantebevis.

• Montere ny varmekilde (nytt rentbrennende ildsted, 
varmepumpe, solcelle eller fjernvarme

• Ildstedet må være kontrollert av kvalifisert kontrollør som 
skriver ut en sjekkliste.

• Sende inn søknad. Søknadsskjema finnes på Bergen 
kommunes/Bergen brannvesens hjemmeside. Innlogging via 
Minid eller bankid.

• I søknaden må man legge ved sjekkliste fra kvalifisert 
kontrollør og pantebevis.

Hvordan får man vrakpant


