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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 23. feb:
Oljetanker i privat regi
I spørsmål nr. 61 (2015) fremmet undertegnede en rekke spørsmål vedrørende bekymring
over oljetanker i privat regi hvor Rådmannens svar var alt annet enn betryggende.
Rådmannen svarer: ”I den grad kommunen mottar informasjon om oljetanker, registreres
dette som sak pa den enkelte eiendom. Det er ikke etablert en samlet oversikt.
Drammen kommune har ikke foretatt egne informasjonstiltak for a fa private til a utfase
oljefyr. Pa spørsmal fra private ang. sanering blir det opplyst om at hjemmelshaver ma
kontakte godkjent foretak for sanering av tanker, og for tanker under 3200 l anbefales det a
kontakte godkjent foretak, av hensyn til mulig forurensning av egen grunn.”
Forurensningsforskriften §1-10 stiller krav til kommunene og plikter disse å føre register
over oljetanker over 3200 liter. Utfra rådmannens tilbakemelding så er det trolig slik at
Drammen kommune ikke følger dette regelverket. ”I den grad kommunen mottar informasjon
om oljetanker..” er ikke å anse som aktiv innhenting av slike opplysninger. Å kun registrere
opplysningene på hver enkelt eiendom neppe å anse som ”å føre register” dersom registeret
ikke er søkbart utfra hensikten å skaffe en samlet oversikt.
Rådmannens svar tilkjennegir også at Drammen kommune ikke driver aktive
informasjonstiltak for å få private til å utfase oljefyr og ikke har noen politikk på dette feltet.
Med tanke pa hvilken betydning oljefyring har for mulig lokal forurensing og global
oppvarming etterlyses det av oss i Miljøpartiet De Grønne konkrete planer for utfasing av
oljefyr ogsa i privat regi.
I kontrast til Drammen kommune driver Oslo kommune en aktiv politikk for å fjerne
oljefyringsanlegg i både privat og kommunal regi og har forpliktet seg til å kutte ut all fossil
oppvarming innenfor kommunens geografiske område i 2020. I Oslo kommune kan man få
vesentlig kommunal støtte og hjelp til å fase ut oljefyring i privat regi.

Forslag til vedtak:
-Drammen kommune fremmer ønske ovenfor Naturvernforbundet om å inngå som partner i,
eller aktivt støtte, kampanjen Oljefri.no der allerede 17 andre kommuner og fylkeskommuner
er med.
-Drammen Kommune oppretter et eget register over alle nedgravde oljetanker i kommunen
med formål å følge opp en aktiv utfasing av disse.
-Rådmannen bes legge frem en sak i tilknytning til andre tertial om hvordan kommunen best
kan informere kommunens innbyggere om hvordan oljefyr kan utfases innen 2020 og hvordan
kommunen selv kan være en aktiv partner i å utfase oljefyring innenfor kommunens grense.

Svar:
I etterkant av at spørsmål nr. 61 (2015) ble besvart, har rådmannen brakt på det rene at
Drammensregionens brannvesen IKS fører registreringer over kjente oljetanker. Dette
inkluderer også tanker under 3200 liter, d.v.s. tankstørrelser som er vanlig til
husholdningsbruk. Brannvesenet oppgir at det er betydelig usikkerhet knyttet til registeret,
både ved at det trolig finnes mangre oljetanker som ikke er registrert, og at mange registrerte
tanker trolig er tatt ut av bruk eller fjernet. Registerets kvalitet og pålitelighet beror i
hovedsak på meldinger fra eiere av tankene, men noe oppdages også i.f.b.m. brannvesenets
inspeksjoner. Den største faren for lekkasje og forurensning er trolig knyttet til eldre tanker
som ikke meldt inn og registrert.
Rådmannen kan komme tilbake med en strategi for videre tiltak for redusert forurensingsfare
fra oljetanker og utfasing av oljefyr i 2. tertialrapport. Vurdering av budsjettmessige
konsekvenser vil inngå i dette. I denne sammenheng kan det vurderes å knytte seg til
Naturvernforbundets oljefri-kampanje, men rådmannen ønsker å vurdere flere mulige
virkemidler, og derfor ikke fastsette tilknytning til denne kampanjen nå.
Rådmannen vil vurdere om enkle tiltak knyttet til registrering og informasjon kan forberedes
og iverksettes allerede før fremlegging av 2. tertial.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes komme tilbake i 2. tertitalrapport med strategi for å redusere forurensingsfare
fra private oljetanker, og å stimulere til utfasing av private oljefyrer.

