
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for 
forurensning

fra nedgravde oljetanker, Bardu kommune, Troms og 
Finnmark.

§ 1.Virkeområde, jamfør forurensningsforskrifen § 1-2

Sentral forurensningsforskrif om nedgravde oljetanker (kap. 1) gjelder for alle nedgravde tanker 
uavhengig av størrelse. Forskrifen gjelder i hele kommunen. I tllegg gjelder  estemmelsene i denne 
forskrifen. 

§ 2.Defiisjoier, jamfør forurensningsforskrifen § 1-3

I tllegg tl forurensningsforskrifens § 1-3 annet ledd gjelder følgende presisering av «nnedgravd»:e 
Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på  akken slik at  unnen ikke er tlgjengelig for 
inspeksjon, regnes som nedgravd.

Nedgravd røropplegg tlknnyet tanken regnes som en del av tanken

§ 3. Oljetaiker som ikke er i bruk, jamfør forurensningsforskrifen § 1-8

Tanker som  lir tay ut av  ruk permanent, skal tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige 
tlfeller gi tllatelse tl at tanker som  lir tay ut av  ruk permanent,  lir rengjort og fnlt med sand, grus
e.l. i stedet for å  li gravd opp. For gjenfnlte og oppgravde tanker skal påfnllingsanordninger fernes 
eller sikres, slik at utlsiktet påfnlling eller forsøk på påfnlling  lir forhindret. 

Eier eller  ruker av oljetank må søke kommunen om unntak fra oppgraving eyer 
forurensningsforskrifen § 1-8. Det er kommunen som skal vurdere om kravet tl særlige grunner er 
oppfnlt. Kommunen har imidlertd ingen plikt tl å gi unntak eyersom deye er en "kan"- estemmelse.

Kommunen kan seye vilkår for unntaket.

Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak som kan påklages. Fnlkesmannen er klageinstans.

§ 4. Krav tl kommetaise og dokumeitasjoi, jamfør forurensningsforskrifen § 1-10

Firmaer eller personer, som skal utøre testng, kontroll, tømming og sanering av
oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifkasjoner.

Ved innmelding tl kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon påe
1) Forsvarlig tømming av tanken
2) At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at eventuell forurensende masser er
levert godkjent moyak
3) Oljetankens tlstand
4) Levering av oljeavfall tl godkjent moyak

Ved innmelding tl kommunen om fernet oljetank skal det i tllegg leveres dokumentasjon på at 
oljetank er levert tl godkjent moyak.



§ 5. Ikraftredelse
Denne forskrif trer i kraf straks den er vedtay i Bardu kommunestnre.
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