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Regelverk – forbud mot fyring med 

mineralolje
■ Stortinget har vedtatt at det skal innføres 

forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til 
oppvarming av bygninger, fra 1.1.2020

■ Sarpsborg kommune har sendt ut brev om 
forbudet til alle boliger som er registrert med 
nedgravd oljetank, tank i kjeller, tank i 
garasje, fat utendørs, osv. som kan inneholde 
mineralolje (fyringsolje, parafin).

■ Fyring med bioolje er tillatt, og det vil være 
mulig å benytte samme tank som til 
mineralolje, dersom tankes tilstand er god. 



Regelverk – nedgravde oljetanker

■ Kommunen har myndighet for 
forurensningsforskriften kapittel 1 om 
Tiltak for å motvirke fare for forurensning 
fra nedgravde oljetanker følges

■ Sarpsborg kommune har egen forskrift om 
nedgravde oljetanker

■ Alle nedgravde oljetanker, uansett 
størrelse, er omfattet av 
forurensingsforskriften kapittel 1



Fjerne  nedgravde oljetank

■ Regelverket: tanker som ikke lenger brukes skal 
tømmes og graves opp. 

■ Du kan fjerne tanken selv eller få noen til å gjøre det 
for deg – du som eier er ansvarlig for eventuell 
forurensning

■ Kommunen anbefaler at du bruker en aktør eller et 
firma som har tilstrekkelig med kompetanse på feltet

■ Vi anbefaler også at tanken renses før den graves 
opp, for å redusere forurensningsfaren

■ Olje/parafintanker er farlig avfall og skal leveres til 
godkjent mottak. Den kan leveres til Gatedalen. Da må 
den være renset. 



Sanere oljetanken der den ligger

■ Kommunen kan gi tillatelse 

til at tanken blir liggende der 

den ligger

■ Særlig tilfelle: 

uforholdsmessig vanskelig 

og dyrt å fjerne tanken 

■ Må sende skriftlig søknad til 

kommunen - hver enkelt 

sak må vurderes

■ Må benytte et kvalifisert 

foretak til å utføre hele eller 

deler av jobben

Søknadens innhold

■ Eiendomsinformasjon 

■ Informasjon om oljetanken

■ En utfyllende begrunnelse 
for hvorfor det søkes om 
dispensasjon fra å grave 
opp tanken

■ Kart/foto/skisser som viser 
plasseringen av oljetanken 
og som viser hvorfor det vil 
være vanskelig å fjerne 
tanken.



Gi kommunen beskjed om hva du 

har gjort

■ Nedgravde oljetanker – plikt til å gi skriftlig 

melding til kommunen om at tanken er tatt 

ut av bruk (tømt, renset, gravd opp, levert)

■ Andre tanker og fat: Ingen plikt, men ved å 

gi oss muntlig eller skriftlig beskjed, vil vi 

kunne registrere riktige opplysninger om 

din eiendom. 

■ Ta gjerne med deg et skjema! 



Vær rustet for fremtiden

Begynn planleggingen av ny 

oppvarmingskilde allerede nå!

Takk for oss


