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Informasjon om oljetanker i Vardø kommune 

Forbud mot fyring med fossil olje 
I forbindelse med klimaforliket i 2012 ba Stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil 
olje i husholdningene fra 1.januar 2020. Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen energikilde 
hvis du bruker fossil olje eller parafin til oppvarming i dag. Forbudet vil gjelde for både boliger og 
bygg. Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være 
at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å 
være teknisk svært utfordrende å overholde. Les avsnittet om søknadsplikt, for nærmere informasjon. 
 
Oljetank på egen eiendom 
De fleste oljefyrte varmeanlegg har en nedgravd oljetank. Lekkasjer fra nedgravde oljetanker kan 
forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. De fleste nedgravde oljetanker for fyringsolje i private 
hjem er fra 1960 - og 70-tallet, med størrelse mellom 800 og 1200 liter. Frem til begynnelsen av 1970-
årene brukte man i hovedsak ståltanker, mens GUP-tanker (glassfibertank) ble standard etter 1970. 
Ståltanker har en levetid på ca. 30 år, og er ekstra utsatt for lekkasje ettersom de ruster både 
innvendig og utvendig.  
 
Forurensningsfare ved nedgravde oljetanker  
Nedgravde oljetanker representerer over tid en risiko for forurensning av grunnen. Risikoen er knyttet 
til fare for lekkasjer og at selve påfyllingen av tankene kan forårsake spill av olje i grunnen rundt 
tanken. De mest alvorlige problemene oppstår ved forurensning av grunn og vannressurser, men 
innemiljø i hus kan òg bli skadelidende ved lekkasjer fra slike tanker. Grunnforurensning oppdages 
ofte ikke før tanken fjernes eller innemiljø berøres 
 
Dersom din gamle oljetank begynner å lekke, risikerer du både å bli erstatningsansvarlig og få 
avkortning i forsikringen. Alle som eier en olje- eller parafintank har i henhold til forurensningsloven 
ansvar for at den er i slik forfatning at den ikke forurenser egen eller annen manns eiendom. 
 
Regler og myndighet knyttet til nedgravde oljetanker 
Alle som eier/bruker en olje- eller parafintank er ansvarlig for at den er i en slik forfatning at den ikke 
forurenser egen eller annen manns eiendom. Dette følger av forurensningslovens forbud mot å 
forurense. 
 
Tanker som tas permanent ut av bruk, skal normalt tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige 
tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent går ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus e.l. 
istedenfor å bli gravd opp. 
 
Forskriften gjelder tanker større enn 3200 liter. Alle eiere/brukere av oljetanker er ansvarlige for at 
tanken er i en slik stand at den ikke forurenser egen eller andres eiendom. Det forventes at mange 
byggeiere vil fjerne oljetanken når den tas ut av bruk selv om de ikke er pålagt det.  
 
Fjern nedgravd oljetank 
Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres, graves opp og leveres til 
destruksjon. Det er ikke tilstrekkelig om du har brent tanken tom, det kan fortsatt ligge over 100 liter 
olje i en slik "tom" tank. Av denne grunn anbefales det å benytte et firma som kan håndtere brennbart 
avfall på en sikker måte, og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. 
 

Meld inn nedgravd tank 
I Vardø kommune er det teknisk etat som fører register over oljetanker. Vardø kommune ønsker en 
ordning basert på frivillighet, der det kun legges opp til en registrering i kommunens arkiv over alle 
oljetanker, også tanker mindre enn 3200 liter.  
 
 



 
 
 
 
Hva er meldepliktig? 
Eier av en nedgravd tank (grunneier) er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til 
kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Det er eiers ansvar å sørge for at en 
nedgravd tank til enhver tid er i betryggende stand.  
 
Når tanken er fjernet sender utførende entreprenør skriftlig dokumentasjon til kommunen og gjenpart 
til eier. Tankeier skal oppbevare sitt eksemplar og har plikt til å sørge for at dokumentasjonen sendes 
til kommunen. 
 
Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi melding om dette til kommunen. 
Tanker som ikke blir tømt innebærer risiko for forurensning. Det skal derfor leveres dokumentasjon på 
at tank er tømt og rengjort av godkjent firma, tankens tilstand, samt levert til godkjent mottak (hvis 
tanken graves opp).   
 
Søknadspliktig 
For nedgravde tanker som tas ut av bruk men som ikke er mulig å grave opp, skal det søkes til 
kommunen om å la tanken ligge. Sammen med søknad må det legges ved kart som viser beliggenhet 
av tank og bilde som viser hvorfor tanken ikke kan fjernes.  
 
Varslingsplikt 
Ved mistanke om lekkasje fra oljetank skal Vardø kommune varsles umiddelbart. 
Meldinger, søknader og varslinger om oljetanker sendes på epost til: postmottak@vardo.kommune.no   
 
For entreprenører 
Dersom det skal graves på boligtomter er det viktig at det sjekkes nøye på forhånd om det kan ligge 
en nedgravd oljetank på eiendommen. Opprydding av slike forurensende utslipp kan bli meget 
kostbart, og kostnaden hviler på den som har forårsaket utslippet; det vil si ansvarlig for 
gravearbeidet. Det foreligger ikke noen spesifikke krav til entreprenøren som tar jobben med å grave 
opp tanken. I det man måtte påtreffe forurensede masser under gravearbeider, uansett årsak, 
inntreffer bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapitel 2. 
 

Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker 
Vardø kommune tilbyr fra 1.januar 2019 økonomisk støtte på kr 7.000 til fjerning av en nedgravd 
oljetank (uansett størrelse) fra miljø- og klimafondet. Ordningen gjelder kun for boliger i kommunen 
som har brukt fyringsolje eller parafin til oppvarming og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 
2019. 
 
Statsforetaket Enova gir også økonomisk støtte til fjerning av oljekjel eller oljekamin og stiller som 
krav at det monteres varmepumpe i stedet for oppvarming med olje eller parafin (enova.no).  
De gir også økonomisk tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning 
og til helthetlig energioppgradering av boligen din. Det kan ikke mottas støtte fra både Enova og 
kommunen til samme tiltak. Kommunen stiller ikke noen betingelse om varmepumpeløsning.  
 
Søknad om støtte til fjerning av nedgravd oljetank 
Søknader om støtte fra miljø- og klimafondet til fjerning av nedgravd oljetank registreres på 
www.regionalforvaltning.no 
 
For å få støtte må eier ha sendt inn utfylt meldeskjema (elektronisk eller manuelt) til teknisk etat. Det 
gis ikke støtte i tilfeller der det er innvilget støtte fra Enova og ordningen gjelder så langt pengene 
rekker inntil 1.januar 2020. 
 

Vedlegg som skal følge søknaden på www.regionalforvaltning.no:  
a) Kopi av kvittering for leveranse på avfallsmottak. 
b) Kopi av rapport fra firma som renset/ tømte tanken (kan fravikes hvis tanken er registrert som 

renset i kommunens dataregister). 
c) Kopi av faktura for tankfjerning.  
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