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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING

Meldeskjema for sanering av olje- og parafintank /
Søknad om konservering av olje- og parafintank
Nedgravde fyringsoljetanker skal som hovedregel oppgraves og rengjøres dersom de
ikke skal brukes lenger. Tanker skal tømmes og rengjøres av godkjent tømmefirma,
og tankeier har ansvaret for at tanken blir destruert/gjenvunnet. Det må meldes til
kommunen at tanken er fjernet (sanering av oljetank). Punkt A. skal fylles ut.
I spesielle situasjoner hvor fjerning av tanker medfører uforholdsmessig store
kostnader og/eller skade på eiendom, kan det være hensiktsmessig at tanken forblir i
bakken. Det må da meldes til kommunen at tanken bli liggende (konservering av
oljetank). Punkt A. skal fylles ut, samt dokumentasjon iht. punkt B.

A. Sanering/konservering av olje- og parafintank
Gjelder (sett kryss):
Sanering av oljetank/parafintank:
Konservering av oljetank/parafintank:
Hjemmelshaver…………………………………………………..………………………...….
Gårdsnummer.…………….Bruksnummer.……………Festenummer……………………

Adresse………………………………...……………………………………...…………….....

Postnummer/sted ……………………………/…….…………………………………………
Opplysninger om tanken (sett kryss/ fyll ut):
Materiale:
Stål
Glassfiber
Plassering:
Nedgravd
Innendørs
Volum (L):
Antall tanker:
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Opplysninger (sett kryss/ fyll ut):

Alle rør tilknyttet tanken er fjernet eller gjort ubrukelig, slik at utilsiktet fylling ikke kan
skje.
JA

Nei

(Gjelder kun ved sanering/fjerning av tank).
* Ble det ved oppgraving registrert spor av olje, lukt eller annet som tyder på lekkasje
fra tanken? Hvis “ja”, skal brannvesenet varsles for å avtale felles befaring.
Unnlatelse kan medføre straffeansvar.
JA*

Nei

Utført arbeid:
Rørlegger………………………………………….…………….Utført dato…….………….

Graveentreprenør………………………………………….……Utført dato…….…………..

Rengjører/tømmefirma…………………………………………..Utført dato………...….....

Signatur hjemmelshaver.………….…………………………...dato……………………..

Kommunen stiller følgende minimumsvilkår for sanering/fjerning av oljetank:







Før tanken graves opp skal den tømmes for olje/parafin, og rengjøres.
Tanken skal leveres godkjent mottak
Avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) deponeres hos godkjent mottak
Påfyllingsrør skal kappes og fjernes.
Eventuell fast avtale om jevnlig fylling må opphøre for å unngå feilfylling
Tankeier/hjemmelshaver sender utfylt meldeskjema til kommunen når arbeidet
er utført.
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B. Melding om konservering av olje- og parafintank
Meldingen må i tillegg til opplysninger i del A. inneholde:
 Skriftlig begrunnelse for konservering av tanker, og redegjørelse for følgende:
o Planlegges tiltaket gjennomført på en slik måte at risiko for søl og uhell
minimeres?
o Kan fyllmassene som ønskes brukt medføre en forurensningsfare i seg
selv?
o Er tanken av et materiale og/eller alder som tilsier stor risiko for at det
allerede kan ha oppstått lekkasjer fra tanken? Foreligger det
dokumentasjon fra tilstandskontroller?
o Kjennskap til eventuelle overfyllinger e.l.? Har tanken vært fylt på ofte?
o Ligger tanken i et område der eventuelle oljelekkasjer vil medføre
særlig stor skade (eventuelle sårbare resipienter, utnyttelse av
grunnvann, truede arter, o.l.)?
 Kart i målestokk 1:500 over eiendommen med plassering av tanker. Benytt
gjerne kommunens kartløsning: http://kart.ringerike.kommune.no/geoinnsyn
Kommunen stiller følgende minimumsvilkår for konservering av oljetank:






Tanken tømmes for olje/parafin, rengjøres og påfylles sand/Leca
Avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) deponeres hos godkjent mottak
Påfyllingsrør skal kappes og fjernes, men uten at tanken er åpen for fukt.
Eventuell fast avtale om jevnlig fylling må opphøre for å unngå feilfylling
Tankeier/hjemmelshaver sender utfylt meldeskjema til kommunen når arbeidet
er utført.

Utfylt meldeskjema sendes i posten eller som e-post til:
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
E-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Saksbehandler oversender kopi av utfylt skjema til Ringerike brann- og redningstjeneste.
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