
• Den nedgravde oljetanken  

• Risiko og ansvar

• Hva dekker forsikringen?

Informasjonsmøte Naturvernforbundet den  

11. april 2018, Trondheim

DNB Forsikring AS ved Ulrik Løvstad 

Engmann

1



Risiko og ansvar for eier av eiendommen 
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Tanker som ikke er i bruk

• Henviser til forurensningsforskriften §1-8

• 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. 

• 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. For gjenfylte og 

oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllings-

anordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling 

eller forsøk på påfylling forhindres.

•
3



• Eier er ansvarlig for at tank jevnlig kontrolleres samt   

rydde opp etter lekkasjer 

• Når lekkasje/forurensning av olje/parafin oppdages, 

plikter eiendomseier å melde fra til brannvesenet

• Brannvesen melder saken til Kystverket. Kystverket 

melder saken videre til kommunen/ Miljødirektoratet

• Kommune/ Miljødirektoratet gir pålegg til eiendomseier 

om å utføre opprydding av forurensningen på sin 

eiendom

• Tiltak/opprydding må iverksettes av ansvarlig 

forurenser

• Oppgraving/rens må dokumenteres til kommune/ 

miljødirektoratet 

• Ansvarlig forurenser kan også komme i ansvar ved 

forurensningsskade på naboeiendommer
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Hva dekker forsikringen?
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Bygningsforsikring:

• Forsikringen omfatter  bygning som er nevnt i 

forsikringsbeviset

• Forsikringen dekker alle skader som inntreffer plutselig 

og uforutsett, men i hovedtrekk skader som følge av  

vann, brann, innbrudd, sopp/råte eller naturskader 

(storm, flom, skred, stormflo, jordskjelv eller 

vulkanutbrudd) 

• Obs! Oljeforurensningsskader er ikke nevnt som en 

skade som er dekket av bygningsforsikringen

• Lukt av parafin/olje inne i boligen betraktes som en 

skade som dekkes (følgeskade). Utbedring av skade i 

boligen vil være dekket av forsikringen.

• Ved forurensning av grunnen ute på eiendommen, er 

dette ikke en skade som er dekket av en 

bygningsforsikring!! 6



Eksempler på meldte   

forurensningsskader 

til 

DNB Forsikring 
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Kunde skal fjerne to tanker rundt bolig og legge 

ny drenering, samt gjøre annet arbeid på bolig. 

Hull i tank oppdages og forsikring kontaktes 

Eksempel 1
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Tanken er tømt og renset før oppgraving. 800 liter 

tank. Byggeår bolig, 1950. Tank tenkes fra 

samme år. 

Eksempel 1
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Eksempel 1
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Forurensende oppgravde masser

Eksempel 1
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Innendørs er det ikke tegn på at lekkasjen har 

gjort skade

Eksempel 2
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Siste tilbakemelding fra saneringsselskap er at det nå har 

kommet vann inn i kjelleren, som da har dratt med seg 

parafinsølet fra de små massene utenfor. 

Blåleire har begrenset omfanget på tomt og evt. Andre 

nærliggende tomter. 

Pålegg fra kommune om å fjerne masser. 

Utfallet? 
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Skadeomfang eksempel 2

• Kunde har gravd etter jordvarme og byttet varmeanlegg

• Innmurt parafintank stod i kjeller/fyrrom i bolig

• Tank ble tømt og fjernet i 2017. Det ble konstatert 

lekkasje ved fjerning av tank.

• Skaden blir meldt selskapet i 2018 etter at kunden har 

prøvd med vask og luktfjerning i egen regi   

• Hvor lenge lekkasjen har pågått eller hvor mye som har 

lekket er usikkert
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Viser tydelig hvor tanken har stått innmurt

Eksempel 2
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Nytt varmeanlegg nært på der oljetank stod

Eksempel 2
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Godt trafikkert vei i Oslo

Eksempel 2
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• Ettersom omfanget av dette er usikkert må gulvet i 

kjeller pigges opp. Starte med øverste lag for så å 

jobbe seg nedover om aktuelt

• Yttervegger er også berørt og murpussen må dermed 

fjernes

• Analyser av betongen blir utført før det sendes til 

deponi

• Vei må sannsynligvis stenges av

• Det må opprettes en sone i kjeller for å passe på at nytt 

varmeanlegg ikke skades og at betongstøvet ikke lett 

kan vandre fritt i en bolig fra 1930-tallet

• Dersom grunn ikke er OK etter arbeid, må det inn med 

geolog for ytterligere undersøkelser.

• Kostnad? 
-
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Skadeomfang eksempel 3

• Vår kunde skulle bygge en ny terrasse

• Byggmester oppdaget mye olje i grunnen i 

forbindelse med graving/oppsetting av søyler 

til terrassen

• Oppgraving/rens av grunnen avdekket at 

lekkasjen kom fra nedgravd tank på 

naboeiendom

• Gjennomrustet tank hvor lekkasje har pågått 

over flere år

• Oljeopprydding og istandsettelse, kostnad 

for vår kunde ca en million kroner

• Tilsvarende kostnad for naboen/tankeier
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Takk for meg
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