
Totalløsninger for 
fyringsoljetanker

Nedgravde fyringsoljetanker - 
“tikkende miljøbomber”

Norsk Gjenvinning Industri AS: 

www.norskgjenvinning.no

- vi ordner det

Ta kontroll over tanken din og unngå 
forurensning og store kostnader
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Ditt ansvar som 
grunneier/beboer

Ikke alle vet at de har en oljetank i hagen – dette 
bør du ta greie på. Gamle ståltanker kan ruste og 
olje lekke ned i grunnen. Går det hull på tanken, må 
du selv eller borettslaget betale for opprenskning 
av grunnen – noe som kan bli meget kostbart.

Meldeplikt
Det er huseier som har meldeplikt til kommunen om at man har en oljetank. Dette ifølge 
forurensningsforskriften. Dersom du har kjøpt en bruktbolig, og tidligere eier ikke har 
meldt fra, er det en risiko for at hverken du eller kommunen vet om den mulige miljø-
bomben som ligger i hagen.

Lover og regler
I tillegg til forurensningsforskriften, gjelder «Forskrift om nedgravde oljetanker» for alle 
tanker større enn 3200 liter for brannfarlige væsker. Det skal gjennomføres tilstandskon-
troll når tanken har nådd en viss alder. Det er kommunen som har tilsynsmyndighet og 
kan treffe lokale tilleggskrav som for eksempel at forskriften også skal gjelde for tanker 
mindre enn 3200 liter.

Forsikring
Du bør sjekke med ditt forsikringsselskap om du har forsikring som dekker en eventuell 
forurensning. I 2012 ble en privat huseier dømt i Høyesterett til å betale 2,3 millioner 
kroner for opprydding selv om forurensningen skjedde før han kjøpte tomten. Du kan 
altså bli økonomisk ansvarlig dersom du har eller kjøper et hus som har nedgravd fyrings-
oljetank i hagen og denne begynner å lekke.

De fl este oljetanker er enkelt-
bunnede ståltanker med en leve-
tid på 25-30 år. De fl este ble 
gravd ned mellom 1950 og 
1980 da oljeselskapene ofte ga 
dem bort gratis mot folks lovnad 
om å kjøpe olje.



- vi ordner det

Fyringsoljetanker
- fra kontroll til sanering

Finn tjenesteomfang som 
passer deg
Når du har funnet den eller de tjenester 
som er aktuelle for deg, ta kontakt med 
Norsk Gjenvinning Industri, så vil du få 
langt mer utførlig informasjon om de 
enkelte tjenesteområder samt råd og 
veiledning.

Tjenesteomfang: 

• Rådgivning
- Kommunale og statlige  
  bestemmelser
- Anbefaling miljøriktige tiltak

• Tømming

• Kontroll

• Rengjøring

• Sertifi sering for videre bruk 
eller sanering

• Innlegging av ny «liner» (sekk)

• Utkobling og sanering med 
fylling av sand, leca etc.

• Oppgraving og bortkjøring

• Sanering til metallgjenvinning

• Bistand opprydding av ev. 
forurensede masser

• Dokumentasjon til myndig-
hetene
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Ikke alle vet at de har en oljetank i hagen. De 
færreste kommuner har oversikt. Går det hull 
på tanken og olje lekker ned i grunnen, må du 
selv eller borettslaget betale for opprenskning 
- noe som kan bli svært kostbart.
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- vi ordner det

Kontakt oss
- vi ordner det

Kontakt oss
Kontakt oss gjerne en av våre konsu-
lenter eller send forespørsel til e-post: 
09600@norskgjenvinning.no

Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, 
Hedmark og Oppland
Trond Risting, mobil: 901 01 864, 
e-post: trond.risting@norskgjenvinning.no

Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland
Stian Gregersen, mobil: 970 58 871, 
e-post: stian.gregersen@norskgjenvinning.no

Hordaland, Sogn & Fjordane, Møre og 
Romsdal
Morten H. Sande, mobil: 982 46 602, 
e-post: morten.h.sande@norskgjenvinning.no

Det er penger å spare ved å være fl ere
Dersom oppdrag med fyringsoljetanker kan utføres hos fl ere kunder i samme distrikt 
samtidig, vil prisene kunne reduseres vesentlig alt etter omfang og oppdragskategori.



NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

- vi ordner det

Bli Oljefri
For å gjøre det enklere å redusere både klimagassutslippene 
og forurensingsfaren fra oljefyring har Naturvernforbundet, 
støttet av offentlige myndigheter, bransje og lokalt næringsliv etablert Oljefri.

Oljefri.no gir nøytral informasjon om fornybare oppvarmingsløsninger og energifrigjøring. 
I etablerte Oljefriregioner arrangeres blant annet informasjonsmøter og befaringer, og her 
kan nettsidens brukere sende forespørsel til kvalitetssikrede, lokale tilbydere av fornybare 

oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av 
oljetanken og energisparetjenester. Slik 
gjør Oljefri det både enklere og tryggere å 
erstatte oljefyring og spare energi!

Norsk Gjenvinning Industri er godkjent 
tilbyder av rens- og fjerning av oljetanker 
i Oljefri. Vi har blitt vurdert på områdene: 
produkter/løsninger, økonomi, faglige 
kvalifi kasjoner og oppfølging av kunder.

Hva kan du selv gjøre:
• Kartlegge hvor påfyllingsrør og tanken ligger
• Grave frem mannlokk (inspeksjonslokk)
• Hvor mye er det igjen på tanken av fyringsolje?
• Hvor stor er tanken? Hvor mye rommer den?
• Finnes det dokumentasjon på tidligere sertifi sering? (sjekk gjerne med tidligere eier)
• Skal det byttes til «bioolje»?

Oljefri
www.oljefri.no

Unngå ubehagelige overraskelser og kontakt en 
profesjonell aktør for rådgivning, bistand og tilbud 
tilpasset dine ønsker og behov
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Telefon: 09600
09600@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

logo ISO 
sertifi kat


