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Bakgrunn – lovgrunnlag 

• Formål: hindre forurensning fra nedgravde oljetanker 

• oljetanker over 3200 liter

• Verdifulle områder og i tettbygde strøk

• Krav om tankkvalitet

• Krav om tilstandskontroll

• Krav om å fjerne oljetanker som ikke er i bruk

• Meldeplikt til kommunen

• Eier av oljetanken er ansvarlig!

Forurensningsforskriften KAP 1: «Forskrift om tiltak for å 
motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»

Bystyret i Bodø vedtok 19.mai 2011 at forskriften skal gjelde hele kommunen, 

og for alle oljetanker uansett størrelse. 



Kommunens oljetank-register

• For å følge opp kommunens forvaltningsplikt er det 

nødvendig at kommunen til enhver tid har oppdatert 

register over nedgravde oljetanker.

• I registeret i dag 

– 410 oljetanker som er i bruk 

– 371 oljetanker som ikke er i bruk 

– 197 oljetanker som er sanert

• Men dessverre er ikke registeret oppdatert: 

– flere nedgravde oljetanker har aldri blitt meldt inn til oss

– ikke alt arbeid har blitt meldt inn

• Det har kommet inn nærmere 200 henvendelser om 

oljetank de siste to ukene!



Nedgravde oljetanker skal fjernes!

• Alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

skal tømmes, rengjøres, graves opp og 

leveres til godkjent mottak

• Fra forbudet mot oljefyring trer i kraft 

1.januar 2020 er det krav om at alle 

nedgravde oljetanker i kommunen skal 

fjernes!

• Ingen formelle kompetansekrav til de som 

tømmer, rengjør og graver opp oljetanken

• Oljefri.no godkjenner energispesialister

• Plikten til å ikke forurense innebærer et 

indirekte kompetansekrav.

• Dokumentasjon sendes til 

miljoenheten@bodo.kommune.no

• Husk! Alt arbeid med oljetanken er 

meldepliktig!
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Dispensasjon fra kravet om å grave opp? 

• 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.

• «Særlige tilfeller» kan være at det blir 

uforholdsmessig vanskelig og dyrt å 

fjerne tanken helt, for eksempel som 

følge av tankens plassering  og 

tilkomstmuligheter 

• tillate at tanken i stedet kan fylles igjen 

med «sand, grus o.l.». Dette omfatter 

naturlige løsmasser som det ikke er 

knyttet noen forurensningsfare til.

• https://bodo.kommune.no/

https://bodo.kommune.no/




Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med Teknisk avdeling Miljøenheten dersom du har 

spørsmål eller opplysninger om oljetanken din

Vi vil være tilgjengelig i folkeforum i morgen kl 10 - 14

Epostadresse: miljoenheten@bodo.kommune.no

Telefon: 

Ingunn Øvsthus, 75555322

Solveig Lakså, 75555307 

mailto:miljoenheten@bodo.kommune.no

