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FJERNING, SANERING ELLER UTSKIFTING AV OLJETANK – DEL 3 OG 4 

Veiledning til utfylling av meldeskjema 
Dette skjemaet fylles ut som angitt på tilhørende veiledningsark og sendes til Hedmarken brannvesen. Krav 
i de forskrifter som er nevnt på veiledningsarket skal etterleves. 

Meldeskjema, Del 3. Sanering ved fylling  

Følgende krav må oppfylles: 

 Tanken tømmes og rengjøres 

 Tanken fylles med sand, grus eller annet egnet materiale 

 Alle tilgjengelige rør fjernes 

 Brannvesenet får melding når arbeidet er utført. Rengjøringen må beskrives, ev. bekreftes av sakkyndig firma. 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

 Navn, Eier:  

 Adresse:   Sted  

 Postnummer:   Gårdsnr. / Bruksnr.:  

OPPLYSNINGER OM TANKEN 

 Materiale: ☐ Stål     ☐ Glassfiber    ☐ Annet, beskriv:   Volum (liter):  

OPPLYSNINGER OM SANERINGEN 

 Ble det ved oppgraving registrert spor av olje, lukt 
eller annet som tyder på lekkasje fra tanken?  

☐ Nei     ☐ Ja, beskriv: 

Hvis ja skal brannvesenet varsles for å avtale felles befaring. Unnlatelse kan medføre straffeansvar. 

 Ble tanken tømt og avgasset? ☐ Ja     ☐ Nei, beskriv:  

 Hva ble tanken fylt med. ☐ Sand   ☐ Grus   ☐ Annet egnet materiale, beskriv:  

DATO OG SIGNATUR 

Dato:  

Signatur, Eier: 
…………………………………………….. 

Signatur, Rørlegger (firma) 
………………………………………… 

 

 

Meldeskjema, Del 4. Sanering ved plombering e.l. (fylling ikke mulig)  

Følgende krav må oppfylles: 

 Tanken tømmes så langt det er mulig gjennom rør tilkoblet tanken 

 Alle tilgjengelige rør fjernes 

 Brannvesenet får melding når arbeidet er utført.  

GENERELLE OPPLYSNINGER 

 Navn, Eier:  

 Adresse:   Sted  

 Postnummer:   Gårdsnr. / Bruksnr.:  

OPPLYSNINGER OM TANKEN 

 Materiale: ☐ Stål     ☐ Glassfiber    ☐ Annet, beskriv:   Volum (liter):  

DATO OG SIGNATUR 

Dato:  

Signatur, Eier: 
…………………………………………….. 

Signatur, Rørlegger (firma) 
………………………………………… 
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