
Ullensaker kommune – oktober 2018 
 

MELDESKJEMA - OLJETANKREGISTER 
Les mer om fremgangsmåte, regelverk, støtteordning, m.m. på baksiden av skjemaet. 
 

1. EIENDOMSINFO 

Navn på eier av eiendommen  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr     

Adresse   

 

 

2. MELDINGEN GJELDER: 

(Velg et alternativ) 

 

 OVERGANG TIL BIOOLJE - Fortsatt bruk 

 - Arbeidet skal utføres forskriftsmessig av kvalifisert firma  
- Overgang til bioolje forutsetter at tanken er i god tilstand  
 

 FJERNING AV OLJETANK – Avvikling av bruk 

 - Arbeidet skal utføres forskriftsmessig av kvalifisert firma  
- Tanken tømmes og rengjøres  
- Tanken kontrolleres for hull for å unngå lekkasje 
- Tanken skal leveres godkjent mottak 
 

 GJENFYLLING AV OLJETANK – Avvikling av bruk 

 - Arbeidet skal utføres forskriftsmessig av kvalifisert firma  
- Tanken tømmes og rengjøres  
- Tanken kontrolleres for hull for å unngå lekkasje 
- Tanken fylles med sand, grus eller annet egnet materiale.  
- Alle tilgjengelige rør fjernes. 

 

 

3. OPPLYSNINGER OM TANKEN (Fyll inn sa mye som mulig) 

 

Materiale:   Stål   Glassfiber   Annet:   

        

Plassering:  Nedgravd   Overgrunnstank  Innendørs   

        

Størrelse:   Volum  m3 /  Liter            L  

           
 

SKJEMAET SENDES  

Merk konvolutten eller mailen med ditt «gnr/bnr – meldeskjema oljetankregister» og send via mail 

eller post til: 

Mail Postmottak@ullensaker.kommune.no 
Post Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim 

 

 

Meld ifra til brannvesen ved spor av olje, lukt eller annet som tyder på lekkasje fra tanken. 
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INFORMASJON 

 

Forbud mot fyring med fossil olje  

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje innen 2020. Det finnes ulike alternative 

fyringskilder, som for eksempel varmepumpe, bioenergi og solenergi. 

 

 

Må jeg fjerne tanken? 

Hovedregelen er at oljetanker skal fjernes. I tilfeller der oljetanken er plassert slik at det vil medføre 

betydelige kostnader og fjerne den, godkjenner Ullensaker kommune at gammel tank blir liggende i 

grunnen. Dette forutsetter at tanken tømmes, rengjøres, kontrolleres for hull og fylles med sand, 

grus, lettklinker, pukk eller liknende. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av 

biofyringsolje være et alternativ.  

 

Uavhengig hvilket alternativ du velger, skal arbeidene utføres av et kvalifisert firma. 

 

 

Ansvar  

Det er eier av bygget (grunneier) som er ansvarlig for oljetanken, og for å sikre at oljetanken er i 

betryggende stand. En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. 

Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. Tankeiers forsikring dekker sjelden alle skader. En lekkasje kan 

være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid. Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til 

brannvesen. 

 

 

Meldeplikt 

Kommunen skal ha skriftlig melding om oljetanker som er nedlagt. Bruk skjemaet på andre siden av 

dette arket for å melde ifra til kommunen.  

 

 

Les mer 

Det er flere nettsider med nyttig info og tips og råd for oppgradering til en fornybar energikilde. Les 

mer på for eksempel Oljefri.no, Enova.no og miljodirektoratet.no. 

 

 

Støtteordning 

Enova SF refunderer en andel av kostnadene ved å fjerne oljetanken, dersom det samtidig blir 

installert en godkjent fornybar oppvarmingsløsing. Les mer om ordningen på Enova sine nettsider.  

 

 


