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Avslag på søknad om gjenfylling av oljetank - Vesleveien 10 B
Det vises til søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank på eiendommen i Vesleveien 10 b, gnr.
10/bnr. 499.
Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 «Forskrift om begrensning av forurensning»
(forurensningsforskriften). Forskriftens kap. 1 omhandler tiltak for å motvirke fare for
forurensning fra nedgravde oljetanker. Formålet er å sikre at tankene til enhver tid er i en slik
tilstand at risiko for forurensning er minst mulig og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet
til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.
I kommunen utøves myndighet etter forurensningsloven av kommunestyret. Høsten 2018
gjorde Kommunestyret i Bærum kommune forskriften gjeldende for alle nedgravde oljetanker
uansett størrelse i hele kommunens geografiske område. Tjenestestedet Tekniske
tjenester/Vann og avløp er delegert tilsynsmyndighet og kan treffe enkeltvedtak etter
forskriften.
I følge forskriftens § 1-8 skal tanker som tas permanent ut av bruk tømmes og graves opp. I
særlige tilfeller kan det gis tillatelse til at tanken rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet
for oppgraving.
I følge Statens Forurensningstilsyn (veiledning 97:05 til forskriften) kan tillatelse til gjenfylling
gis av tilsynsmyndigheten i spesielle situasjoner hvor oppgraving medfører store
vanskeligheter eller kostnader, f.eks. på grunn av bygningsmessige forhold.
Det fremgår av søknaden om gjenfylling av oljetank datert 09.12.2019 at på grunn av trang
innkjørsel, lav høydeklaring og beplanting er tanken ufremkomelig for graveutstyr. Det er
videre anført at det er løs grunn i området der tanken ligger, med fare for setningsskader for
kjellermur og støtte for ingangsparti.
Kommunens vurdering under befaringen den 23.06.2020 er at det fra eiendommens innkjørsel
til stedet tanken ligger vil være utfordrende for en graver/minigraver å nå frem. Det er
imidlertidig adkomsmulighet for graver/minigraver via naboens hage med mindre tilpasninger
på naboeiendommens tregjerde. Når det gjelder konstruksjonsmessige forhold så er det
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kommunens vurdering at disse ikke utgjør særlig risiko utover det som er naturlig å påregne
ved mindre gravearbeid i nærhet av grunnmur.
Fjerning av oljetanken vil etter kommunens oppfatning ikke medføre store
vanskeligheter/kostnader i forhold til oppgraving, og tillatelse til gjenfylling kan derfor ikke
innvilges.
Ved oppgraving er det en forutsetning at følgende krav i forskriftens § 1-8 oppfylles:
- tanken tømmes for olje*
- tanken rengjøres**
- tankens påfyllingsrør og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming.
* Oljetanker har fortsatt betydelig mengder restolje selv om oljen er brukt opp under fyring.
Dette fordi innløpet til oljetankens sugeledningen ligger et stykke over tankbunnen.
** kommunen forutsetter at dette gjøres av kompetent firma.
Dokumentasjon på utførte arbeider sendes kommunen pr. e-post til
post@baerum.kommune.no, eller per post til Bærum kommune, Vann og Avløp, Postboks 700,
1304 Sandvika.
Dersom det konstateres hull i tanken i forbindelse med overnevnte arbeider må grunnen
undersøkes for eventuell oljeforurensning.
Avslag på søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank er et enkeltvedtak og kan med hjemmel i
forvaltningslovens § 28 påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen
tre uker fra underretning om vedtaket har kommet fram, eller vedkommende fikk kjennskap til
vedtaket (jf. vedlagte orientering om klage- og innsynsrett). Nærmere fremgangsmåte ved
klage er beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen rettes til overordnet forvaltningsorgan som
er Fylkesmannen i Oslo og Viken og fremsendes gjennom Bærum kommune, Vann og avløp,
1304 Sandvika.
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