
Forskrift om nedgravde oljetanker, Aukra kommune, 

Møre og Romsdal 

Hjemmel: Fastsatt av Aukra kommunestyre xx. xx. 20xx med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 

om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2 og § 1-12, jf. Lov 13. mars 1981 nr. 6 

om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3. 

 

§ 1.Virkeområde, jf. Forurensningsforskriften § 1-2 

Sentral forurensningsforskrift om nedgravde oljetanker (kap. 1) gjelder for alle nedgravde 

tanker uavhengig av størrelse. Forskriften gjelder i hele kommunen. I tillegg gjelder 

bestemmelsene i denne forskriften. 

 

§ 2.Definisjoner, jf. Forurensningsforskriften § 1-3 

I tillegg til forurensningsforskriftens § 1-3 annet ledd gjelder følgende presisering av 

«nedgravd»: Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på bakken slik at bunnen 

ikke er tilgjengelig for inspeksjon, regnes som nedgravd. 

Nedgravd røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken. 

 

§ 3.Krav til kompetanse og dokumentasjon 

Firmaer eller personer som skal utføre testing, kontroll, tømming og sanering av oljetanker, 

skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. 

Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på: 

1. forsvarlig tømming av oljetanken, 

2. oljetankens tilstand, 

3. at lekkasje/overfylling og liknende ikke har forårsaket grunnforurensning og 

4. levering av oljeavfall til godkjent mottak. 

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til annen bruk av fjernet oljetank. 

 

§ 4. Særlige utsatte områder 

Kommunen kan i særlige utsatte områder vedta strengere regler enn fastsatt ovenfor. Dette 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

§ 5.Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk, jf. forurensningsforskriften § 1-8 

Alle nedgravde oljetanker som ikke brukes, skal behandles i henhold til 

forurensningsforskriften § 1-8. 

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at oljetanker som ikke er i bruk, blir tømt, 

rengjort og fylt med sand, grus eller liknende i stedet for å grave dem opp. Med særlige 



tilfeller menes det at det vil være en ekstraordinær ulempe å fjerne oljetanken, for eksempel 

at det står et byggverk over den. 

Før kommunen kan godkjenne at en oljetank kan bli liggende må utførende dokumentere 

skriftlig og med bilder at lekkasje/overfylling ikke har forårsaket grunnforurensning, og at det 

vil være en ekstraordinær ulempe å fjerne oljetanken. 

For gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres, slik at 

utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling blir forhindret. 

 

§ 6.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 


