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Søknad om stedlig sikring av parafin/oljetank
Søknaden gjelder stedlig sikring av nedgravd oljetank og fylling av tank og påfyllingsrør med
stabile masser.
Søknaden sendes på vegne av:
Hjemmelshaver:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Matrikkelnummer:

Svein Kåre Gamlemsvik
Svein Kåre Gamlemsvik
Buerstadveien 13, 3135 TORØD
959 85 783
Svein.gam@gmail.com
72/19

Grunnlaget for søknaden
Nortank Emitek AS søker på vegne av hjemmelshaver.
Det vises til Forurensingslovens §2.3 og §7, samt Forurensingsforskriftens §1.8 og §1.11
”§ 1.8 - Nedgravde tanker som ikke er i bruk
Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten
å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker
som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.”
Tanken tømmes, resnes og fylles. Se vedlagt prosedyre.

§ 1.11 - Dispensasjon
Kommunen kan dispensere fra kravene i dette kapitlet eller deler av disse når konsekvensene av
eventuell oljeforurensning anses å være ubetydelige.
Når tanken er tømt og renset utgjør den ikke forurensingsfare.

Begrunnelse
Tanken ligger under påbygg, som igjen er montert på støpt såle. Se vedlagte bilder.

Med vennlig hilsen
NorTank EMITEK AS
Kopi til hjemmelshaver.
Vedlegg:
Bilder, metodebeskrivelse og veileder til kommunene.
NorTank – EMITEK AS - foretaksnummer 919 357 185
Hjemmesider: www.nortank.no

Metodebeskrivelse for stedlig sikring av oljetanker utført av NORTANK
Nortank er Nordens største virksomhet innen stedlig sikring av oljetanker og utfører mer enn
1000 oppdrag hvert år.
For å sikre at oljetankene skal kunne gjennomgå stedlig sikring med en gravefri løsning er
det utarbeidet en prosedyre og metode som skal oppfylle både forskriftskravene og den
underliggende målsetningen om å begrense forurensing fra nedgravde oljetanker.
1. Lokalisering av oljetank
For å få en presis angivelse av oljetanken benyttes ultralyd-instrument. Ved bruk av dette
utstyret vil vi få en svært presis lokalisering, ned til 2-4 cm.
2. Undersøkelse av grunnen for lekkasje
Våre operatører borrer 3-5 hull i grunnen, tett på oljetanken plassering. Hullet er 30 mm i
diameter og borres ned til nivået oljetankens bunn ligger på. I disse hullene senkes en sonde
som er tilkoblet en hydrocarbon-sensor. (se vedlagt produkdatablad). Dette instrumentet er
svært nøyaktig og gir utslag på svært små forekomster av fyringsolje eller parafin. Påtreffes
olje i grunnen gis det utslag på mellon15.000 – 20.000 PPM. Uten olje i grunnen vil apparatet
gi utslag i området 0-10 ppm.
3. Tømming av tanken for restvæske
Det borres et hull gjennom toppen av tanken og restvæsken suges ut gjennom et sugerør. Er
tanken brent tom henter vi ut mellom 20 og 50 liter væske.
4. Rensing av tanken
Det stikkes en rundtsprøytende dyse tilkoblet en høytrykksspyler ned i tanken.
Høytrykkspyleren er tilkoblet en tank med rensevæske. Tankens innside oversprøytes med
ca. 20 liter rensevæske, som til sist suges opp.
5. Fylling av tanken
Velges det faste masser blir det skåret et hull i tanken og massen tilført. Velges det
fyllmateriale i hht. endret forskrift (fra høsten 2018) for eksempel glassbasert eller keramisk
basert fyllmasse, fylles tanken gjennom påfyllingsrøret.
6. Plombering og merking
Etter at tanken er fylt vil påfyllingsrøret plomberes slik at det ikke er mulig å fylle tanken. Det
monteres rødt varselskilt ved påfyllingsrøret.
7. Ferdigmelding til hjemmelshaver og stedlig tilsynsorgan
Detaljert ferdigmelding utstedes og sendes hjemmelshaver og den etat kommunen har
delegert myndighet til.

NorTank – EMITEK AS - foretaksnummer 919 357 185
Hjemmesider: www.nortank.no

NorTank – EMITEK AS - foretaksnummer 919 357 185
Hjemmesider: www.nortank.no

NorTank – EMITEK AS - foretaks nummer 919 357 185
Hjemmesider: www.nortank.no

NorTank – EMITEK AS - foretaks nummer 919 357 185
Hjemmesider: www.nortank.no

