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Informasjon Skjemaet benyttes til registrering av nedgravde oljetanker eller oljetanker som er 
gravd opp og sanert, i henhold til meldeplikten i forurensningsforskriften § 1-9. 
 

• Nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk må graves opp og saneres av 
godkjent firma, og leveres til godkjent mottak. Kommunen kan i særlige 
tilfeller gi tillatelse til at tanker som tas ut av bruk kan bli liggende i henhold til 
forurensingsforskriften § 1-11. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten 
til tanken er vanskelig. Tanker med tillatelse til å bli liggende skal saneres av 
godkjent firma og evt. fylles med sand eller grus. Benytt eget skjema til 
søknad om tillatelse til å la tanken ligge. 

• Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming 
av boliger og bygg. Se Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av bygninger. 

• I henhold til forurensningsloven § 7 er tankeier ansvarlig for at nedgravd 
oljetank er i forsvarlig stand og opereres slik at forurensning unngås, samt 
ansvarlig for kostnader ved opprydding dersom forurensning skulle inntreffe. 

 
Opplysninger 
om eier 

Navn Telefonnr.  

E-post-
adresse 

 
 

Post-
adresse 

 
 
 

Postnr./ 
poststed 

 
 

 
Tankens 
plassering 

□ Tanken er allerede gravd opp og sanert 

□ Tanken er fortsatt nedgravd 

      Fyll ut informasjon om tankens plassering 

Gnr./bnr.  Gateadresse 
 
 

Nedgravd 
dybde (m) 

 
Distanse fra 
nærmeste bygg (m) 

 

Vedlegg 
 

Legg ved et kart som viser tankens plassering på eiendommen 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6#KAPITTEL_2


Informasjon 
om tanken 
og tiltak 

Type 
(materiale) * 

 Volum (L) *  
Type 
olje* 

 

Årstall 
installasjon* 

 
Installert 
av* 

 

Har det blitt 
gjennomført 
tilstandskontroll 
av tanken? 

□ Ja Dato: 

 Firma/ansvarlig:  
 Legg ved dokumentasjon 

□ Nei 

Er tanken i bruk? □ Ja           □ Nei 

Hvis ja 
beskrivelse av bruk 
og evt. tillatelse 

 

Hvis nei 

□ Oljetanken har blitt gravd opp og sanert 

       Måned og år:  _______________ 
       Legg ved dokumentasjon på at tanken er sanert av 
       godkjent firma 

□ Oljetanken vil fjernes 

       Måned og år:  _______________ 

□ Det vil søkes om tillatelse for å la tanken ligge 

       Måned og år:  _______________ 

 
*Dersom ukjent – oppgi antatt/omtrent verdi 

 
Underskrift 

Sted  Dato 
 
 

Underskrift 
 
 
 

 

 


