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På grunnlag av kommunens avslag av 11. nov. 2019 på søknad om gjenfylling av oljetank,
som ligger nedgravd på nordøstre side av bolig, klages det herved til Fylkesmannen i Oslo og
Viken.
Huset ble bygget i 1980 og det ble samtidig montert en parafintank. Den er av glassfiber og
rommer 1200 liter. Den er nå ikke i bruk. I 1982 ble det bygget en garasje. Som vist i bilder
tatt av kommunen ved befaring er det en smal passasje mellom bolig og garasje. Denne er for
trang til å komme fram med en gravemaskin. Kommunen nevner i sitt avslag at det er mulig å
komme fram med gravemaskin på sørsiden av bolig. Men der er det også trangt og vanskelig å
komme frem og to murer mv. vil bli ødelagt.
Når det gjelder bygningsregler fra 1980-tallet sies det følgende om nedgravde oljetanker:
":34 Lagring av olje :341 Generelt. Disse bestemmelser gjelder lagring på tank tilknyttet
oljeovn eller oljefyringsanlegg. Olje kan lagres på tank som graves ned utendørs, sprenges inn
i fjell, stilles opp i det fri eller plasseres innendørs. Brenseltank skal tåle de mekaniske
påkjenninger den normalt kan bli utsatt for og skal på betryggende måte beskyttes mot
korrosjon. Tank av korrosjonsbestandig materiale og korrosjonsbeskyttelse av annen tank skal
være godkjent av Statens branninspeksjon. Oljetank kan kreves kontrollert for å sikre mot
lekkasje. Tank som ikke lenger er i tilfredsstillende stand skal tømmes og fjernes, eventuelt
fylles med
jord." Referanse: https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tidligere_regelverk/historisk-arkiv1949---1987/byggeforskrift-1985.pdf
Byggeforskriften sier at oljetanken kan kreves kontrollert, og det er mulig å kontrollere
nedgravde tanker ved trykk- eller vakuumtest - uten graving, noe som tilbys av en rekke
firma. Forskriften sier ikke noe om at oljetanken må ligge tilgjengelig for
oppgraving/fjerning. Det nevnes også at tanker kan gjenfylles.
På grunn av svært vanskelig adkomst for maskinelt utstyr og store kostnader for oppgraving
av parafintanken, håper vil at kommunen omgjør sitt vedtak av 11. 11.2019. Hvis kommunen
ikke endrer vedtaket ber vi om at klagen oversendes fylkesmann for avgjørelse.
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