
 

 Ting å tenke på som eier av oljetank i private husholdninger  
 
Som eier av oljetank er du selv ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av hele tankanlegget inkl. påfyllings- / og 
lufterør.  
 
Selv små lekkasjer kan føre til store luktproblemer i hus, og store kostnader i forbindelse med eventuell 
skadesanering.  
Som leverandør fyringsolje er vi opptatt av å hjelpe våre kunder til å unngå søl og skader på hus og eiendom.  
 
Våre tankbilsjåfører er trent til å avdekke feil og mangler som er synlige for dem ved påfyllingsplassen, men vi er 
avhengig at du som tankeier holder tankanlegget i forskriftsmessig stand. Dersom tankbilsjåføren oppdager feil 
eller har mistanke om feil, så har han plikt til å avbryte eller nekte leveranse inntil feil er utbedret.  
 

Noen viktige ting å passe på knyttet til tankanlegg  
 

➢ Lagring og oppbevaring av oljeprodukter må være i henhold til lover og regler.  

➢ Påfyllingsstedet må holdes lett tilgjengelig og oversiktlig, det betyr at bl.a. snø må fjernes før leveranse. 
Dette for å sikre trygg levering.  

➢ Påfyllingsrør må merkes med produkt og tankstørrelse. Manglende eller feil merking kan føre til 
produktblanding eller overfylling. Spør tankbilsjåføren om merker.  

➢ Lufterør skal være plassert ved påfyllingsrøret. Det skal være montert svanehals på lufterøret.  

➢ Som tankeier er du ansvarlig for at det er plass til bestilt volum på tanken.  

➢ Før leveranse må du som tankeier forsikre deg om at anlegget er i korrekt teknisk stand. Kjellertanker 
er spesielt utsatte. Pass at alt påmontert tankutstyr og røropplegg er i orden, og at alle 
plugger/åpninger er tette, før levering finner sted. Overfylling medfører søl, luktproblemer og store 
skader.  

➢ Dersom tankanlegget er flyttet eller fjernet, må påfyllingsrør og lufterør fjernes eller blendes. Dette for 
å hindre utilsiktet påfylling som kan medføre søl og store skader.  

➢ For å unngå lekkasje/søl er det viktig med vedlikehold av hele tankanlegget inklusive røropplegg og 
pakninger. Reparasjoner anbefales utført av fagfolk.  

➢ Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller av nedgravde oljetanker. Tankeier er ansvarlig for 
dette. Ref. Forskrift om begrensning av forurensning, Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for 
forurensning fra nedgravde oljetanker. Forskrift - link 

 

Referanser  
• FOR-2004-06-01-931 Forurensningsforskriften: Forurensingsforskriften - link 

• Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel 
Temaveileder - link 
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https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/

