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Pålegg om sanering av nedgravd oljetank Seljevegen 22 B
Oppdal kommune gir med dette Tamara Abramova pålegg om sanering av oljetank på
eiendommen 288/1/17 i Seljevegen 22 B innen 01.09.2022.
Vi viser til varsel om pålegg datert 01.11.2021.
Bakgrunn:
I forbindelse med byggesak hvor det er gitt tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, er vi gjort
oppmerksom på at det ligger en nedgravd oljetank på ca 800 liter fra husets byggeår på den siden av
huset tilbygget skal bygges. Det ble da gitt varsel om pålegg om at denne måtte fjernes datert
01.11.2021, da pågående arbeid ville vanskeliggjøre dette på et senere tidspunkt.
Hvilke krav gjelder:
Tanker over 3200 liter omfattes av forurensningsforskriftens kap 1. Tanker mindre enn dette omfattes
ikke av disse bestemmelsene med mindre kommunen har vedtatt egen forskrift for disse tankene.
Oppdal kommune har ikke vedtatt at forskriften skal gjelde for tanker mindre enn 3200 liter.
Det betyr at det er forurensningslovens generelle bestemmelser som gjelder og kommunen har
myndighet til å gi pålegg for å hindre forurensning eller fare for forurensning etter forurensningslovens §
7, 4. ledd.
Det er ikke et absolutt krav at tanken skal graves opp og fjernes, men dette vil ofte være det beste
tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Alternativt kan tanken rengjøres helt for restolje og
fylles opp med sand, grus o. l. slik at det ikke er fare for setningsskader i fremtiden.
Hensikten med å følge opp å gi pålegg etter forurensningslovens § 7 4. ledd er å forhindre lekkasje av
fyringsolje med påfølgende krav om opprydding og redusere risikoen for at tanken kollapser i fremtiden
med påfølgende setningsskader.
Befaring 9.juni 2022:
Tanken ble påbegynt oppfylt våren 2022. På bakgrunn av bekymringsmelding fra nabo om at tanken ikke
var tilstrekkelig rengjort og at det pågikk igjenfylling med sand ble det gjennomført befaring på
eiendommen for å kontrollere tilstanden.
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Det ble tatt ut en prøve av sanden nederst i tanken, og konstatert at det var oljerester igjen i bunnen.
Tanken er derfor ikke tilstrekkelig rengjort for å hindre fare for forurensning, og sanden som er fylt nedi
er å betrakte som forurenset masse. Påfylling av sand via rør midt i tanken som er ca 1,80 lang vil ikke
være tilfredsstillende for å hindre evt kollaps i framtiden.
Det ble konkludert med at eier av tanken tar kontakt med firma for å gjennomføre sanering av tanken på
forsvarlig måte. Rimelig frist for gjennomføring blir i løpet av sommeren.
Vedtak
Oppdal kommune gir, i medhold av forurensningslovens § 7, 4. ledd med dette Tamara Abramova
pålegg om sanering av oljetank på eiendommen 288/1/17 i Seljevegen 22 B innen 01.09.2022.
Dette innebærer å :
-

-

Tømme og rengjøre oljetank for restolje og forurenset sand.
Fjerne tanken. Dersom faren for setningsskader/utrasing av masser under nabobygg vurderes som
stor ved å fjerne tanken kan tanken bli liggende etter at den er rengjort og den må da fylles med
masser og komprimeres slik at man er sikker på at det ikke kan blir setninger i grunnen. Det
anbefales at dette gjøres av firma med kompetanse på dette området. Det er viktig å fylle igjen og
komprimere massene der tanken har ligget slik at det ikke oppstår fare for setninger i grunnen som
kan skade bygg på naboeiendommen.
Oljerester og forurenset sand og tank skal leveres til godkjent mottak.

Pålegget er gitt etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
Det skal gis skriftlig tilbakemelding om at saneringen er gjennomført, og det skal dokumenteres ved
kvittering på det som er utført inkl levering til godkjent mottak.
Vedtaket kan påklages til klagenemnda i Oppdal kommune i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for
klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
Eventuelle spørsmål kan rettes til Plan og forvaltning v/ Tore Kleffelgård på tlf 72401823 eller på e-post
tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no.
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