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Gbnr. 30/195 - Tørfestveien 7 - tillatelse til å la nedgravd
oljetank bli liggende
VEDTAK
Søknad av 6. november 2018 fra Lars Petter Nordhaug, Tørfestveien 7 på Nøtterøy om å la nedgravd
oljetank forbli nedgravd innvilges i medhold av forskrift om oljetanker, Færder kommune, § 8, 3. ledd.

Hjemmelsgrunnlag

Forskrift om oljetanker, Færder kommune
Saksopplysninger
Det vises til søknad av 6. november om å la en nedgravd oljetank på eiendommen Tørfestveien 7, gbnr.
30/195 bli liggende i stedet for å grave den opp og fjerne den.
Færder kommune vedtok i juli i år «forskrift for oljetanker» som gjelder for oljetanker opp til 3200 liter i
hele kommunens geografiske område.
Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning fra oljetanker ved å stille krav til
oljetankenes tilstand og kvalitet og krav om regelmessig kontroll.
Avdeling for Teknikk og Miljø/Drift og anlegg er delegert tilsynsmyndighet og kan treffe enkeltvedtak
etter forskriften.
I følge forskriftens § 8, Oljetanker som ikke er i bruk, skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes
og graves opp. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk
rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving.
«Særlige tilfeller» vil si tanker som ligger under bygningskonstruksjoner eller som av andre årsaker
vanskelig lar seg grave opp.
Det fremgår av søknaden om å la oljetanken bli liggende datert 6. november at tanken ligger tett inntil
en garasje og mellom hus og garasje slik at det kan føre til skader på garasjen og dreneringssystem rundt
huset dersom den graves opp.
Færder kommune gir derfor tillatelse til at oljetanken kan bli liggende forutsatt at den tømmes,
rengjøres og fylles opp med sand eller lignende. Påfyllingsrør og eventuelt lufterør må fjernes slik at
feilfylling unngås i framtiden, og innhold og vaskevann fra tanken må håndteres som farlig avfall og
leveres til godkjent mottak.
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Meldeplikt
Ved oppgraving er det en forutsetning at følgende krav i forskriftens § 9 Meldeplikt oppfylles:

Utskifting, fjerning eller gjenfylling av oljetank regnes ikke som byggesak. Det er da tilstrekkelig
med melding til kommunen. Kommunen skal ha oversikt over nedgravde oljetanker, og skal ha
melding når en tank er fjernet eller sikret slik at dette kan registreres.
Utførende entreprenør (rørlegger, gravefirma eller andre) sender melding til kommunen og gjenpart til
eier når tanken er rengjort og fylt. Eier skal oppbevare sitt eksemplar og forvisse seg om at melding
sendes kommunen.
Dokumentasjon på utførte arbeider sendes kommunen pr. e-post til post@faerder.kommune.no, eller
per brevpost til Færder kommune, Teknikk og Miljø, Postboks 250, 3163 Nøtterøy.
Dersom det konstateres hull eller sprekker i tanken i forbindelse med overnevnte arbeider må grunnen
undersøkes for eventuell oljeforurensning. Tankens eier er til en hver tid ansvarlig for at det ikke
forekommer forurensning fra oljetanken til omkringliggende grunn.
Informasjon til eier
Til orientering gir ENOVA økonomisk støtte til fjerning av oljetank ved overgang til mer miljøvennlig
oppvarming av bolig. Se ENOVA.no for mer informasjon.
Klageadgang
Innvilgelse av 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.
Nærmere fremgangsmåte ved klage er beskrevet i forvaltningsloven § 32.
Klagen sendes Færder kommune, teknikk og Miljø, pb. 250, 3163 Nøtterøy.
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