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Tips 6.03.2016:

Hei,

Rundt moloen på Eidsbotn på Levanger ligger en hinne av 

diesel på vannet. Kom strømmende inn i går middag. Ligger 

fortsatt der og lukter diesel. Jeg er usikker hvem som bør 

kontaktes. Håper dere tar det videre?



Brannvesenet 

aksjonerte umiddelbart

• Kommunen v/brannvesenet - beredskaps- og aksjonsplikt 
etter forurensnings-lovens § 46

• På bakgrunn av lukt i overvann, ble en nedgravd 
fyringsoljetank i Byborgveien 4 krevd tømt og gravd opp. 
Tanken var av glassfiber viste seg å være i orden...

• Manglende formaliteter i forkant (varsel og vedtak) medførte 
at Levanger kommune selv måtte bekoste dette..

• FM fikk delegert forurensningsmyndighet fra Kystverket 
31.3.2016



Oljelukt i overvannet opp til 

Staupslia, ved nytt helsehus 



98

64

4660

Overvannsnett langs 

Staupslia i Levanger 

7.4.2016

mg olje/liter 10

Kapittel om nedgravde oljetanker ikke gjort gjeldende i Levanger, 

arbeides med lokal forskrift nå.



Varsel om vedtak

«Eier av ….må, så raskt som mulig, besørge at nedgravd fyringsoljetank på 

eiendommen kontrolleres og funksjonstestes av godkjent firma. 

tas ut prøve på dertil egnet glassflaske, som overleveres FMNT for innsending til  

analyse. Dersom det viser seg at tanken har forårsaket forurensningen, vil du motta 

faktura/regning for medgåtte kostnader til analyser i forbindelse med sporing av kilde.

Oljetanken kan alternativt fjernes. Dersom tanken er/har vært utett, må evt.

forurensede masser også fjernes. En representant fra Fylkesmannen ønsker å

være tilstede dersom tanken graves opp. 

Dersom tanken ikke skal benyttes, må den tas opp og fjernes, så fremt dette er mulig 

uten å skade bygningsmasse. Dersom det ikke lar seg gjøre å få den opp, må den fylles 

med sand og plomberes.

Frist for å melde tilbake når tiltak (funksjonstest alt. fjerning av tank) og prøvetaking er 

gjennomført, vil bli satt til 1.6.2016. Til fristen 1.6.2016 knyttes en tvangsmulkt på 

kr 10 000, som forfaller til betaling dersom fristen ikke overholdes.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i forurensningslovens § 7, § 51 og § 73.

Eventuelle merknader til dette varselet kan sendes Fylkesmannen innen 23.5.2016.»



Eksempel på testrapport

Nedgravd oljefyringstank ble trykktestet med luft 0,2 bar.

Utdrag av logg:

• Tanken tømt for ca 100 liter fyringsolje før testing

• 12:10 – 12:25 Test og kalibrering utstyr 0,25 bar

• 12:25 – 12:45 Stegvis oppbygg trykk i tank til 0,2 bar

• 12:45 – 14:45 System trykksatt til 0,2 bar – holdetid 2 
timer, stabilt.

• 14.50 – 15:00 Test avsluttet, trykket ble stegvis tatt av 
systemet.



«DNA-profil» av oljen kan senere 

sammenholdes med ulike kilder og 

fungere som bevis i evt. rettsak.  

OBS! En analyse koster ca. 10 000 

kr!!



?

Tidligere Staup Garteri ble ikke 

undersøkt, da et konsulentselskap 

hadde sanert bygningsmasse og 

oljetank. Det ble framlagt  

dokumentasjon på at ren grunn før 

bygging av nytt helsehus.



Ingen oljetanker fra bolighus 

med lekkasje !



Gi opp?

• Dialog med Kystverket – vente til tanken tømmes 
eller lete videre?

• Rørinspeksjon – 90 meter rør undersøkt uten hell, 
kanskje feil timing i forhold til nedbør

• Trondheim hundeskole engasjert, hunder 
markerte 2 steder, bl.a. ved tidligere Staup 
Gartnerskole, det området som ifølge kommunen 
var sanert/kontrollert i forbindelse med bygging av 
Staup helsehus





Anbud –

konsulentselskap bedt bistå med 

grunnundersøkelse.
• Innsyn i kommunens arkiv som en del av 

forberedelsen:

• Tillatelse funnet til nedsetting av ny oljetank 
for erstatning av gammel tank ved tidligere 
Staup gartnerskole..

• Intet vilkår om fjerning av gammel tank

• Entreprenør husket ikke at gammel tank var 
tatt opp..





Tips ble

ikke fulgt opp!

• Boligeier i området jobbet med el-
installasjoner nyoppført Staup Helsehus.

• Hevder å ha ringt kommunens servicetorg 
flere ganger om oljelukt og avgravde oljerør 
på byggetomta.. (i ferietiden)

• Henvendelsen ble sannsynligvis ikke fulgt 
opp



Gjennombruddet!

• Gammel rusten oljetank ble funnet februar 
2017 iht. kart

• 10 m3, 300 liter fyringsolje 

• Forurenset masse fjernet

• Våren 2017; flere meldinger om restutslipp til 
Levangersundet, utvasking fra rør og 
omkringliggende masser



Lærdom:
• Metalltanker ruster innen- og utenfra! 

• Tanker som ikke er tømt og rengjort har en 
restmengde, mye olje kan være igjen! 

• Tanker må tømmes og tas opp! (lokal forskrift under 
utarbeidelse i Levanger)

• Ressurskrevende/kostbart å finne kilde 
• Oljeinnhold, screening, rørinspeksjon, hunder, 

konsulentbistand, gravearbeid, innlevering godkjent 
mottak…

• Ressurskrevende/kostbart å drifte lenser, samt 
levere brukte lenser til godkjent mottak



Brannvesen:

Oljelenser/destruksjon mm     

> 400 000 kr

FM:   

Oljeanalyser

Kromatogram

Rørinspeksjon

Hundesøk  

Konsulentbistand

Grunnundersøkelser, graving

Innlevering godkjent mottak

Rapport

648 780 kr 

Kostnader:



Lærdom, forts.

• Prøvetaking i overvannrør med en spesiallaget 
vannhenter. Oljerester fra denne påvirket nok 
neste vannprøve noe. Burde vært «renset» før 
neste vannprøvetaking

• Screnning av oljetype kostbart og lite relevant.. 
(samme oljetype hos alle?). Innhold av olje (mg/l) 
i overvannsnettet tilstrekkelig

• Formaliteter viktig dersom kostnader skal 
belastes antatt forurenser, varsel om vedtak, 
vedtak, begrunnelse, klageadgang mm. 



Lærdom forts.
• Kommunen krevde ikke fjerning av gammel tank da 

tillatelse til nedsetting av ny ble gitt..

• Helsehusområdet klarert/frikjent på tynt grunnlag? 

• FM burde ikke stolt på opplysninger om at 
helsehusområdet var sjekket ut og klarert

• FM/kommune kunne selv gått igjennom kommunens 
arkiv, hvor svaret på «gåten» lå



Lærdom, forts.

• Kan olje vært påfylt gammel tank etter at den var tatt 
ut av bruk?

• Intet register over nedgravde tanker, forskrift om 
nedgravde tanker ikke gjort gjeldende

• Trente hunder og rørinspeksjon egnede verktøy

• Rutiner for å håndtere tips fra publikum, også i 
ferietiden.

• Brannvesenet burde vært varslet!



Takk for meg!


