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ÅPENT BREV TIL AKTØRER SOM BRUKER MINERALOLJE FRA NEDGRAVDE 
OLJETANKER I RAKKESTAD KOMMUNE 
 
 
Dette brevet er til orientering for deg som har nedgravd oljetank med mineralolje i Rakkestad 
kommune. Brevet har til hensikt å informere om lovverket rundt nedgravde oljetanker, hvilket 
ansvar du som eier av en nedgravd oljetank har og hvordan du kan gå fram for å få utført 
periodisk tilstandskontroll på din nedgravde oljetank. 

 

Bakgrunn 

Nedgravde oljetanker med mineralolje har vært en vanlig energibærer for både privatpersoner og 
næringsliv fra 1950 tallet og utover. Med mineralolje menes her alle petroleumsprodukter med 
flammepunkt over 23°C, inkludert diesel, parafin og fyringsolje.  

Etter oljefyringsforbudet i 2020 har de fleste privatpersoner enten sanert tanken eller konvertert 
fyringssystemet til bioolje. Det finnes noen fritak fra oljefyringsforbudet, bla. har driftsbygninger i 
landbruket fortsatt mulighet til å benytte mineralolje fram til 01.01.2025.  

Regelverket for nedgravde oljetanker med mineralolje er beskrevet i forurensningsforskriftens 
kapittel 1, del 1: «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker». Denne 
forskriften inneholder oversiktlige krav til deg som eier en nedgravd oljetank med mineralolje. 
Kommunen er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker, og vårt ønske med dette brevet 
er å følge opp næringsdrivende som fortsatt benytter nedgravde oljetanker med mineralolje i sin 
virksomhet. 

 

Dette gjelder deg som har en nedgravd oljetank med mineralolje 

Alle som eier en nedgravd oljetank har plikt til å unngå lekkasje og forurensing fra denne. Det 
betyr blant annet å sørge for at tanken er i tilfredsstillende stand. Alle nedgravde oljetanker som 
fortsatt fylles med mineralolje skal ha regelmessig tilstandskontroll. Hvor ofte tanken må 
kontrolleres avhenger av hva slags type tank det er. De vanligste typer tanker er stål- og 
glassfibertanker, og for disse gjelder følgende kontrollintervall: 

 

 

 

 



- Ståltank kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år 

- Glassfibertank (GUP-tank) skal ha gjennomført trykktest 2 år etter nedgravningen, første 
tilstandskontroll ved 30-års alder på tanken. 

 

Det er eier som er ansvarlig for å vite hva slags type tank det er på eiendommen og tidspunkt for 
installasjon eller siste tilstandskontroll. Kommunen har imidlertid et register over nedgravde 
oljetanker, og dersom du er usikker på informasjon om tanken kan du også kontakte oss for 
informasjon.  

Tilstandskontroll av nedgravd oljetank skal gjennomføres av firma som tilfredsstiller kommunens 
kvalifikasjonskrav til å utøve periodisk tilstandskontroll på nedgravde oljetanker. En oppdatert 
liste over firmaer som har dokumentert kompetanse og rutiner i arbeid på nedgravde oljetanker 
finner du på våre nettsider www.rakkestad.kommune.no/nedgravde-oljetanker. Kommunen har 
ikke vurdert pris på arbeidene, og vi anbefaler å hente inn pris fra flere aktører.  

 

Annet 

Alle eiere av nedgravde oljetanker med mineralolje har en opplysningsplikt ovenfor kommunen. 
Denne innebærer bla. at kommunen skal informeres dersom oljetanken får gjennomført periodisk 
tilstandskontroll, blir tatt ut av bruk eller gravd opp. Det samme gjelder ved uhell eller mulige 
lekkasjer fra tanken. Alle nedgravde oljetanker som tas ut av bruk i Rakkestad kommune skal 
saneres og graves opp. Dersom du ønsker at oljetanken fortsatt skal bli liggende i bakken etter 
sanering må du søke kommunen om dette før arbeidene starter.  

Regelverket beskrevet i dette brevet gjelder kun for nedgravde oljetanker med mineralolje. 
Tankeiere som har konvertert fyringssystemet til bioolje er fortsatt ansvarlige for å unngå 
forurensning på sin eiendom, men selve regelverket rundt eiers meldeplikt og krav om periodisk 
tilstandskontroll er ikke like detaljert. Generelt anbefaler imidlertid kommunen tankeiere med 
bioolje å følge de samme retningslinjer for vedlikehold som gjelder for mineralolje, informasjon 
fra tankprodusent og tilbakemeldinger fra profesjonelle aktører for å unngå forurensning.   

 

For mer informasjon om nedgravde oljetanker kan du se på kommunens nettsider, 
www.rakkestad.kommune.no. Ta også gjerne kontakt med Martin Andersen på tlf 400 28 461, 
eller epost: martin.andersen@rakkestad.kommune.no dersom du har noen spørsmål eller 
kommentarer til innholdet i dette brevet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Martin Winsvold Andersen 
Ingeniør kommunalteknikk 
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