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Avslag på søknad om konservering av nedgravd oljetank - Nedre Åsvei 42
Det vises til søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank på eiendommen i Nedre Åsvei 42, gnr.
55/bnr. 148.
Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 «Forskrift om begrensning av forurensning»
(forurensningsforskriften). Forskriftens kap. 1 omhandler tiltak for å motvirke fare for
forurensning fra nedgravde oljetanker. Formålet er å sikre at tankene til enhver tid er i en slik
tilstand at risiko for forurensning er minst mulig og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet
til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.
I kommunen utøves myndighet etter forurensningsloven av kommunestyret. Formannskapet i
Bærum kommune vedtok lokal forskrift i 1999 som gjorde forskriften gjeldende for alle
nedgravde oljetanker uansett størrelse i hele kommunens geografiske område. Den 24.10.18
ble forskriften vedtatt av kommunestyret. Bærum Tjenestestedet Tekniske tjenester/Vann og
avløp er delegert tilsynsmyndighet og kan treffe enkeltvedtak etter forskriften.
I følge forskriftens § 1-8 skal tanker som tas permanent ut av bruk tømmes og graves opp. I
særlige tilfeller kan det gis tillatelse til at tanken rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet
for oppgraving. I følge Statens Forurensningstilsyn (veiledning 97:05 til forskriften) kan
tillatelse til gjenfylling gis av tilsynsmyndigheten i spesielle situasjoner hvor oppgraving
medfører store vanskeligheter eller kostnader, f.eks. på grunn av bygningsmessige forhold.
Det fremgår av søknaden om gjenfylling av oljetank datert 27.09.19 at tanken ligger ligger
under terrasse nær varmepumpe. Det redegjøres for at varmepumpen må også fjernes og at
fjerning av oljetanken vil medføre stor skade og betydelige merkostnader.
Kommunen mener at det i tettbebyde strøk ikke er uvanlig med små tomter og relativt høy
utnyttelsesgrad. Det er relativt vanlig med skråninger, terasser/plattinger støttemurer og
andre lettere eller tyngre konstruksjoner plassert oppå nedgravde oljetanker. Kommunen
mener at det derfor vil være nødvendig å praktisere en snever adgang til å gi dispensasjon fra
hovedregelen for å ivareta formålet med forurensningsforskriftens §1-1.
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Det er videre anført at fjerning av oljetank innebærer vesentlige kostnader for tankeier.
Kostnadene for å tilbakesette terassen mener kommunen ikke gir særlig grunn til å gi
dispensasjon av plikten til å fjerne tanken.
Denne saken stiller seg i en rekke av andre klagesaker som kommunen har oversendt til
Fylkesmannen slik at Fylkesmannen kan ta stilling til hvilken beløpsgense som skal legges til
grunn for at kommunen skal kunne dispensere fra forurensingsforskrifen.
Avslag på søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank er et enkeltvedtak og kan med hjemmel i
forvaltningslovens § 28 påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen
tre uker fra underretning om vedtaket har kommet fram, eller vedkommende fikk kjennskap til
vedtaket (jf. vedlagte orientering om klage- og innsynsrett). Nærmere fremgangsmåte ved
klage er beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen rettes til overordnet forvaltningsorgan som
er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og fremsendes gjennom Bærum kommune, Vann og
avløp, 1304 Sandvika.

Med hilsen

Øystein Nyborg
avdelingsleder
John Cods Obenge
spesialkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Kopi til:
Anne Wicki Bommen

