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Ståle Sørensen (MDG) har stilt følgende spørsmål til rådmannen:
Naturvernforbundets kampanje “Oljefri” har akkurat inngått en avtale med Enova, som gjør
at de kan tilby noen få utvalgte kommuner (2 i vår, 4 i høst) en smakebit på hva en
oljefrikampanje kan være, så og si kostnadsfritt.
Her arrangerer de informasjonsmøte om overgang fra oljefyring til fornybar energi, og
hjelper kommunen i gang med registrering av nedgravde oljetanker. Det er derfor ikke snakk
om fullstendig Oljefrikampanje, men en kampanjeaktivitet.
Naturvernforbundet har tatt direkte kontakt med rådmannen og har vært i dialog med to
saksbehandlere om saken. Det ble forklart at saken er litt tidssensitiv og at de trenger en
avklaring raskt om Drammen ønsker å være med. Hvis ikke må de dessverre gå videre med
tilbudet til en annen kommune.
Dessverre er forslaget ifølge Naturvernforbundet blitt møtt med litt lite handlekraft fra
kommunen.
I interpellasjon nr. 3 2016 “oljetanker i privat regi” etterlyser Miljøpartiet De Grønne en
kommunal strategi for registering av oljetanker og utfasing av oljefyr I privat regi. Ordfører
svarer der:
”Radmannen 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 innga i dette. I denne sammenheng kan det vurderes a
knytte seg til Naturvernforbundets oljefri-kampanje, men radmannen ønsker a vurdere flere
mulige virkemidler, og derfor ikke fastsette tilknytning til denne kampanjen na.
Radmannen vil vurdere om enkle tiltak knyttet til registrering og informasjon kan forberedes
og iverksettes allerede før fremlegging av 2. tertial. ”

Spørsmål:
-Naturvernforbundets henvendelse innebærer i utgangspunktet å tilby deler av arbeidet
Drammen Kommune har vedtatt gjennomført gjennom interpellasjonen som en gratis tjeneste
finansiert av Enova. Hva er bakgrunnen for at Naturvernforbundet /Oljefri ikke mottar en
tilbakemelding som innebærer at vi kan benytte oss av tilbudet?

-Å benytte oss av et slikt tilbud trenger ikke gå ut over en større plan for arbeidet som legges
frem i 2. Tertialrapport, men kan fungere som et supplement. Har rådmannen forstått dette
annerledes?

-I vedtaket så skriver Rådmannen ”Radmannen vil vurdere om enkle tiltak knyttet til
registrering og informasjon kan forberedes og iverksettes allerede før fremlegging av 2.
tertial. ” Hvilke vurderinger og tiltak er vurdert og iverksatt?

Svar:
Rådmannen har kontakt med Naturvernforbundet, med sikte på å gjennomføre Oljefri-aksjon
i løpet av 2016. I dette arbeidet er også Drammensregionens interkommunale brann- og
feiervesen kontaktet innledningsvis, for å få oversikt over eksisterende registreringer av
oljefyr/oljetanker.

