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Bakgrunn 
Fra 2020 innfører regjeringen forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, 
offentlige bygg og næringsbygg med hensikt å redusere klimagassutslippene. Dette medfører at de som 
i dag bruker slik oppvarming må finne alternativ løsning før 2020.  
 
Målselv kommune har fått flere henvendelser for hvilke regler som gjelder angående nedgravde 
oljetanker i kommunen og det forventes at antall forespørsler vil øke når forbudsfristen nærmer seg. 
Per i dag har ikke kommunen vedtatt Forurensningsforskriftens kapittel 1 som blant annet omfatter 
nedgravde oljetanker som tas permanent ut av bruk.  Dette fører til at grunneiers ansvar følger av 
Forurensningslovens §7 plikt til å unngå forurensning, men gir lite veiledning til innbyggere over hva 
som kreves når en nedgravd tank permanent tas ut av bruk.  
 
En lokal forskrift vil gi bedre saksbehandling og informasjon til kommunens innbyggere. Kapitelet er 
fastsatt i Forurensningsforskriften men er ikke gyldig før kommunestyret har vedtatt det som en lokal 
forskrift for kommunen. Det anses derfor ikke som nødvendig å varsle oppstart.  
 

Utredning: 
Forurensningsforskriftens kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetanker er frivillig for kommuner og trer i kraft dersom kommunestyret fastsetter det som en lokal 
forskrift.  
 
Virkeområdet for kapitlet følger av §1-2 Virkeområde og gjelder i utgangspunktet for nedgravde tanker 
med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje, men åpner for at kommunen kan bestemme at 
kapitlet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter eller mindre.  
 



Bestemmelsene gjelder for verdifulle natur-, kultur-, frilufts- og landbruksområder og i tettbebygde 
strøk, samt i områder hvor lekkasjer vil kunne føre til forurensningsmessige konsekvenser for 
grunnvann, vassdrag og sjø. Det er opp til kommunen å fastsette de nærmere grensene for 
bestemmelsenes geografiske virkeområde.  
 
Det påpekes at Miljødirektoratet i oktober 2017 har sendt Klima- og miljødepartementet et forslag til 
endring av dagens forskrift. I forslaget forslås det blant annet at alle oljetanker som ikke lengre er i 
bruk må tømmes, rengjøres og graves opp, uavhengig av størrelse på tanken.   
 

Vurdering: 
Ved et vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 vil kommunen få en forenklet og lik 
saksbehandling, samt bedre formidling av informasjon og krav til kommunens innbyggere ved 
henvendelser om nedgravde tanker som ikke er i bruk.  
 
For virkeområdet foreslås det at forskriften skal gjelde alle nedgravde oljetanker uavhengig av 
størrelse. Dette for å ivareta kommunens natur-, kultur-, frilufts-, og landbruksområder, samt unngå 
fremtidig forurensning av grunnvann, vassdrag og sjø. Det foreslås at det kun i særlige tilfeller hvor 
det vil medføre urimelige kostnader å grave opp en tank, gjøres unntak og gis tillatelse til at tanken i 
stedet kan rengjøres og fylles opp med naturlige masser som sand og grus.  
 
Det vil også sikre at kommunen kan fortsette lik saksbehandling og informasjonsformidling ved et 
eventuelt vedtak av Miljødirektoratets forslag til endring av kapittel 1.  
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 
Forurensningsforskriftens kapittel 1 – Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetanker, med hele kommunen som geografisk virkeområde og omfatter alle nedgravde oljetanker 
uavhengig av størrelse, legges ut til høring i to måneder jfr. Forvaltningsloven §37.  
 
 
 
 
Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.08.2018:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.08.2018  
 
Forurensningsforskriftens kapittel 1 – Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetanker, med hele kommunen som geografisk virkeområde og omfatter alle nedgravde oljetanker 
uavhengig av størrelse, legges ut til høring i to måneder jfr. Forvaltningsloven §37.  
 
 


