Spørsmål til kommunestyremøtet 27.11.2019
om nedgravde oljetanker v/Finn Mikalsen
Bærum har ca. 5000 nedgravde oljetanker, hvorav ett til to tusen er uregistrerte. Forurensningsforskriften sier at
når oljetankene nå tas ut av bruk, skal de tømmes, rengjøres og graves opp. Kommunen kan imidlertid gi
dispensasjon fra oppgraving i særlige tilfeller. Tanken skal da fylles med sand, grus e. lign. Dispensasjonsmuligheten er en sikkerhetsventil for å unngå vedtak som medfører store vanskeligheter eller kostnader for
berørte innbyggere.
Fra 2018 har kommunens Avdeling for Vann og avløp innskjerpet kriteriene for å gi dispensasjon fra kravet om
oppgraving og begynt å praktisere en snever og meget spesiell tolkning av viktige begreper i regelverket rundt
Forurensningsforskriften. Dette har ført til en rekke klagesaker til fylkesmannen. Bærum ligger nå på topp
sammen med Oslo for denne type klagesaker. I Asker, Drammen og de fleste andre kommuner er dette ikke noe
problem, med få eller ingen klagesaker.
Når tankene er tømt og rengjort og for øvrig er uskadet, vil en oppgraving ha liten/ingen miljømessig effekt og
kan medføre store kostnader/vanskeligheter for dem det gjelder. En del innbyggere i Bærum pålegges gjennom
den nevnte innstramningen å gjennomføre miljøtiltak som oppleves som urimelige.
Regelverket slik det nå praktiseres av Avdeling Vann og avløp, ser ut til å bryte med sentrale veiledninger i
Forurensningsforskriften. Avdelingen kan også se ut til å mangle hjemmel for deler av sin praksis.
Vil ordføreren eller eventuelt kommunestyret vurdere om den innstramningen som ble gjort fra 2018 i Bærum
kommune, har politisk dekning i kommunestyret eller i endringer i statlige retningslinjer, veiledninger eller
andre forhold og eventuelt få brakt praksis mer i overensstemmelse med alminnelig praksis i kommunene?

Svar fra ordfører:
Det er som spørsmålsstiller Finn Mikalsen sier, om lag 5000 registrerte nedgravde oljetanker i kommunen. 1176
av disse er gravd opp og fjernet og 509 er tømt, renset og gjenfylt.
Jeg går rett til sakens kjerne – spørsmålet dreier seg om kommunen har en for streng praksis med hensyn til å gi
dispensasjon. Bærum kommune har vært i kontakt med nabokommunene, miljødirektoratet og fylkesmannen i
Oslo og Viken for å se nærmere på kravene knyttet til dispensasjon fra hovedregelen om oppgraving av
oljetanker.
Fra Bærum ligger det i dag 18 klagesaker til behandling hos fylkesmannen i Oslo og Viken. De første sakene ble
oversendt fylkesmannen høsten 2018. Avgjørelse fra fylkesmannen vil være viktig for å avklare og få en lik
praksis av dispensasjoner fra hovedregelen om å grave opp oljetankene. Inntil slik avklaring foreligger vil
kommunen vente med å sette i verk tiltak overfor de sakene som er omsøkt.
Flere kommuner, blant annet Trondheim, Tromsø, Oppegård og Oslo avventer tilsvarende avgjørelse fra
fylkesmennene for å avklare praktiseringen av regelverket. Når slik avklaring foreligger, vil kommunedirektøren
legge frem sak til politisk behandling. Det er sentralt at vi får en praktisering som er både korrekt i forhold til lov
og forskrift, og der det er mulig, utnytter det lokale handlingrommet til å gi dispensasjoner. Jeg vil understreke at
det vektlegges å ha en praktisering som er noenlunde lik med våre nabokommuner.
Selv om fylkesmannen kommer til at våre avgjørelser er korrekte, ønsker jeg en politisk sak som gir oss mulighet
for å gi føringer for lokal dispensasjonspraksis. Saken må komme før vi setter i verk tiltak overfor innbyggere.

