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NEDGRAVDE OLJETANKER – MANGE NEDGRAVDE OG USIKREDE 

MILJØBOMBER 

 

Naturvernforbundet viser til brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

om saneringskjemikalier sendt 20. juni 2014 med ref. 2013/3722. Vi er glade for det 

varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde 

oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.  

 

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som 

hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi 

har samarbeidet med kommuner i Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Sørlandet, Vestfold, 

Akershus og i Oslo. Vi ser at forskrift for begrensning av forurensing fra nedgravde 

oljetanker (kap.1 i Forurensingsforskriften) forstås og praktiseres svært forskjellig i ulike 

kommuner. 

 

For husholdninger, næringslivet og de ulike kommunale enhetene er det forvirring 

omkring hva som er lovverket ved kontroll og fjerning av nedgravde tanker og hvilke 

tiltak som skal iverksettes ved lekkasje. 

 

I brevet fra Miljødirektoratet står det at det finnes 50 000–60 000 nedgravde oljetanker. 

Dette stiller Naturvernforbundet seg spørrende til. Vista Analyse anslår at det finnes 

90 000 parafin- eller oljefyrte punktoppvarmingsløsninger og 60 000 oljekjeler i norske 

husholdninger. Våre erfaringer tilsier at flertallet av oljefyrte varmeanlegg har en 

nedgravd oljetank. På mange av våre informasjonsmøter møter det opp boligeiere som 

fortsatt har en nedgravd oljetank, men som har byttet ut varmesystemet sitt for mange 

år tilbake. 

 

Vi tror at anslaget av nedgravde oljetanker er nærmere 200 000. Flertallet av disse 

tankene ble gravd ned på 50-, og 60- og 70-tallet. Ifølge Det Norske Veritas er levetiden 

på en enkeltbunnet ståltank mellom 25 og 30 år. Det finnes mange nedgravde og 

usikrede miljøbomber i norske hager. 

 

I 2012 gjennomførte magasinet Natur & Miljø en kommunekartlegging som viste at 6 av 

10 kommuner ikke har oversikt over hvor og hvor mange nedgravde oljetanker som 

finnes i sin kommune. Dette mener vi er svært alarmerende. 

 

Naturvernforbundet ønsker også at forurensningsforskriftens kapittel 1 skal gjelde for alle 

nedgravde oljetanker, uansett størrelse og geografisk plassering. Og at kommunens 

oppgaver som forurensningsmyndighet slås tydelig fast. Kommunene må også få bedre 

muligheter til å kunne sanksjonere mot oljetankeiere med gamle tanker. I dag er det 

mange husholdninger som kun fjerner oljefyren og ikke sanerer og graver opp tanken. 

Kommunene bør tilføres statlige midler til å kunne styrke sin innsats som 

forurensningsmyndighet. 
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Vi ønsker at Miljødirektoratet inviterer kommunene, avfallsselskap som håndterer farlig 

avfall, lokalt brannvesen og oss til et møte for å få belyst hvordan nedgravde oljetanker 

behandles i dag. Et slikt møte vil gi nyttige innspill til hvordan en innskjerping av 

forskriftene bør utformes. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

Johanne Sæther Houge (sign.)     Holger Schlaupitz 

rådgiver       fagsjef  


