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• WaterCircles er et Skandinavisk forsikringsselskap som leverer private skade - og bedriftsforsikringer

• WaterCircles forsikring har et tett samarbeid med Naturvernforbundet der

– samarbeidet bygger på erfaringsutveksling og rådgivning, slik at erstatning etter skade skjer på en så miljøvennlig måte som mulig

– kunder får råd og veiledning om miljøvennlige og energieffektive løsninger

Les mer på watercircles.no

WaterCircles forsikring



Tikkende miljø og kostnadsbombe

Alle som eier en olje- eller parafintank er ansvarlig for at den er i en slik 
forfatning at den ikke forurenser egen eller annen manns eiendom (forurl § 7, forskriften § 1-3)

K
 Olje/parafintank er regulert under vilkår for husforsikring
 Viktig å tenke på før en skade:

 Oljetanker ruster ofte innenfra og ut pga. olje og kondens tærer på tank 
 Oljetanker er sjeldent helt tomme selv om de er tømt
 Planlagt vedlikehold og utskiftning dekkes ikke – husk dokumentasjon av kontrollene
 Sikkerhetsforskrifter om tilsyn gjelder- kan forårsake avkortning ved forsikringsskade om ikke fulgt



Forurensingsforskriften (§1-6) og vilkår

SIKKERHETSFORSKRIFTER
 Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder beholdere med 

brannfarlig væske og andre kjemikalier følges. 

 For nedgravde tanker gjelder i tillegg: 
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig, og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves. 

 Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år 

 Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter senest hvert 5. år

 Hvis man har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter eller påse at de blir overholdt, og det fører til skade eller større 
erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, kan utbetalingen under forsikringen helt eller delvis falle bort, jf. FAL § 4-8.



Typiske skader ved lekkasje fra oljetank

• Skade på bolig og andre bygninger på egen eiendom

• Skade på inventar og løsøre

• Skade på hageanlegg

• Tap av fyringsolje

• Behov for annet bosted ved reparasjon

• Forurensing egen eiendom

• Skade på naboeiendom



Hva dekkes (ikke) under forsikringen?

• Hva er en dekningsmessig skade 

• Følgeskader på bolig etter lekkasje fra oljetanker vil kunne dekkes.

• Selve tanken og rørledningen vil kunne dekkes dersom det benyttes biofyringsolje (lovlig 

forbrenning) og ikke skyldes rust, korrosjon eller elde. Dog aldersavskrivning etter 20 år (ofte rust og 

gammelt).

• Hva er ikke dekningsmessig skade 

• Selve tanken og rørledningen vil ikke dekkes dersom benyttes olje / parafin. Gjennoppføring til 

samme (ulovlige) anlegg dekkes ikke. 

• Skade på hage og grunn – egen eller naboens (unntatt  i vilkår) 

(unntaksvis kan skade på annenmanns grunn være dekket under husforsikringens ansvarsdekning)

• Graving og fjerning av uskadet tank og rør (vedlikehold) 

• Eventuelle bøter ved at olje lekker ut i kommunens ledningsnett. (Kan for øvrig resultere i 

anmeldelse).

• Kontroll og tilsynsplikt– fare for avkortning av erstatningen

• Forsikringsvilkår og forskrift (§1.6)

• Kontrollplikt avhengig av type tank- ALLTID eiers ansvar

• Eiers ansvar å føre kontroll av tank hvert 5 år (avkortning).



Noen eksempler fra virkeligheten

EKSEMPEL 1

• Parafintank, nedgravd, lekket parafin i egen hage, hele hagen måtte graves opp. 

Resultat: 

• Kostnad ca. 200 000,-, 

Skade på hage og grunn. Ikke dekningsmessig.

EKSEMPEL 2

• Bruddskade på nedgravd oljetank, trolig fra tung belastning på terreng over tanken (tungt kjøretøy eller 

lignende). 

• Statoil hadde vært og fylt tanken med fyringsolje dagen før. 

Resultat: 

• Resultatet av skaden ble lukt utenfor og i deler av hytten. Tanken måtte graves opp. 

• Nytt oppvarmingsanlegg ble installert da det er lite hensiktsmessig å installere tilsvarende anlegg igjen.

• Grave opp tanken 20.000,-, dekket av forsikringen.

• Erstatning for ny tilsvarende tank 30.000,-. Dekket av forsikringen. 

Tanken var «ung nok» slik at ikke aldersavskrivning. 

I dag ikke dekningsmessig med mindre benytter biofyringsolje.

EKSEMPEL 3

• Graver ble leid inn for å fjerne oljetank over 40 år.

• Fikk beskjed av eier at oljetank var tom. Sjekket ikke ytterligere. 

• Trodde tanken var tom. Var uheldig og slo hull med grabben.

• Oljerester rant ut mot grunnmur og lagde lukt i kjeller. 

Resultat: 

• Gulv måtte pigges opp. Saken ble løst med delvis ansvar og en kost på kr. 600.000 delt på både graver 

og eier. 

Gammel tank- ikke dekningsmessig.



Ta kostnaden med å fjerne tanken først som sist.

Det er dyrt å fjerne tank- men enda dyrere ved en skade.

Trenger dere råd i forbindelse med forsikring eller en skadesak -

tar gjerne kontakt med WaterCircles.

Telefon 67 20 60 50

post@watercircles.no

watercircles.no

Anders Johnsen

Advokat


