
HAR DU EN  
NEDGRAVD OLJETANK? 

Tips til deg som er i tvil om du har en tank. 

Hva gjør du når tanken skal fjernes?  

AKTUELLE TELEFONNUMMER  
Lofoten brann- og redningsvesen: 907 76 616 
Oljefri: 231 09 601/553 00 660  
Enova: 800 49 003 
Lofoten avfallselskap: 760 54 030  
Flakstad kommune: 760 52 201  

  
• Alle oljetanker som blir tatt ut av permanent bruk skal 

tømmes, rengjøres, graves opp og leveres godkjent mottak. 

• Det stilles krav til kompetanse for firma eller personer som 
skal utføre tømming og rengjøring av oljetanker. 

• Ved innmelding til kommunen skal det leveres 
dokumentasjon på: 

     1. Forsvarlig tømming av tanken 
     2. At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at eventuell                   
         forurensende masser er levert godkjent mottak 
     3. Oljetankens tilstand 
     4. Levering av oljeavfall til godkjent mottak 

Dette i følge lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for 
forurensing fra nedgravde oljetanker. 

I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som blir 
tatt ut av bruk permanent, blir rengjort og fylt med sand, grus 
eller lignende i stedet for å bli gravd opp. Det må da søkes 
kommunen på eget søknadsskjema, kontakt kommunen for info.  

Les mer om oljetanker på kommunens nettside.

Hvilke krav gjelder 



Slik går du frem
1. Registrering og veiledning  
Lofoten brann- og redningsvesen registrerer på sitt tilsyn alle 
nedgravde oljetanker. Du kan melde inn opplysninger om din 
tank (tanktype og alder) til : Leif Richard Larsen, 
postmottak@vestvagoy.kommune.no. evt. telefon; 909 76 616.  

2. Få tilbud fra kvalifisert entreprenør. 

Til tømming og rensing av tanken trengs det kvalifisert personell. 
På oljefri.no kan du få råd om fjerning av tanken og oversikt over 
firma som kan utføre tømming og sanering av oljetank.  

3. Søk støtte  
På enova.no kan du søke støtte til både fjerning av oljetank og ny 
varmeløsning. Enova stiller krav om at du samtidig legger om til 
en varmeløsning som de støtter. For 2019 er støttebeløpet inntil 
kr 10 000. Merk at støtten avvikles når forbud mot oljefyring trer i 
kraft i 2020.  

4. Gjennomføring  
Før tanken fjernes må den tømmes for olje, frigjøres for gass og 
rengjøres. Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma 
grave den opp og levere den til LAS. Gamle oljetanker regnes 
som farlig avfall. Les mer om dette på LAS sin hjemmeside, las-
lofoten.no  

5. Meld fra til kommunen at tanken er fjernet  
Gi beskjed til kommunen om at tanken er fjernet, slik at vi kan 
oppdatere vårt register: postmottak@flakstad.kommune.no 

•Er huset ditt bygd i perioden 1960-1980 øker sjansen for at du 
har en nedgravd tank 

•Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør 
plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se 
eventuelt etter avkappede rør 

•Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i 
hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i 
kjelleren 

•Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken  

•Kontakt et kompetent firma for å ta en befaring på eiendommen 
din  

Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank 
• I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje 

• Du slipper å frykte oljelekkasjer 

• Du slipper oljelukt. 

• Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje 

• Du reduserer klimagassutslippene 

Tips for å identifisere 

Tikkende miljøbomber!
Nedgravde oljetanker kan være tikkende miljøbomber. En lekkasje 
kan gi store skader på bolig og nærmiljø. Det er du som er ansvarlig 
for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer 
i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg. 
Når du fjerner tanken er du kvitt denne risikoen for alltid.  


