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Sakstittel:  KOMMUNAL FORSKRIFT - NEDGRAVDE OLJETANKER  
 
Planlagt behandling: 
Hovedutvalget for næring, drift og miljø 

 
Administrasjonens innstilling: 
Hovedutvalget ber administrasjonen om å legge forslaget ”Forskrift om nedgravde oljetanker, 

Alta kommune, Finnmark” datert 13. mai 2013 ut til offentlig ettersyn i en periode på fire uker, 

for så å fremme saken for kommunestyret. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Forslag til forskrift: Forskrift om nedgravde oljetanker, Alta kommune, Finnmark (13. 

mai 2013) 

2. Forurensningsforskriften kapittel 1 om nedgravde oljetanker 

   
Andre saksdok.: 
Formannskapssak 0165/98 (arkivsak 98/162-8): Forurensning 

HNDM sak 63/10 (arkivsak 10/3262-8): Delegasjon av myndighet 

Bakgrunn: 

Fra Klifs veileder TA-1480/1997 finner vi at forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de 

største kildene til grunnforurensning i Norge. Det finnes totalt ca. 300 000 nedgravde 

oljetanker, hvorav omtrent halvparten er tradisjonelle ståltanker og halvparten er GUP-tanker 

(glassfiberarmert umettet polyester). Lekkasjehyppigheten er størst på eldre ståltanker  

 

Forurensningsforskriften kapittel 1 omhandler ”tiltak for å motvirke fare for forurensning fra 

nedgravde oljetanker”. Kapittelet har som mål å sikre at nedgravde oljetanker kontrolleres og 

at de er i slik tilstand at fare for forurensning er minst mulig. Bestemmelsene inneholder en 

rekke plikter og krav til tankeier og kommune: 

 

• krav til tankkvalitet 

• plikt til å iverksette tilstandskontroll 

• krav til periodisk tilstandskontroll 

• krav til automatisk lekkasjeovervåking 

• krav til oljetanker som ikke er i bruk 

• krav om meldeplikt til kommunen 

• krav om at kommunen skal føre tilsyn med bestemmelsene 

• krav til kommunen om å etablere og ajourføre register over oljetanker 

• krav til kommunen om å stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll 

• kommunens rett til å dispensere fra bestemmelsene 



• kommunens rett til å innføre strengere regler for kontroll eller strengere krav til 

oljetanker 

 

Kapittelet gjelder for nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter 

olje. I kapittelets § 1-2 står det: 

 

”Kommunen fastsetter de nærmere grensene for bestemmelsenes geografiske 

virkeområde.” 

 

… 

 

”I særlige tilfeller kan kommunen bestemme at dette kapitlet også skal gjelde for tanker 

med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.” 

 

I Klifs veileder TA-1480/1997 kapittel 2.2 er dette presisert nærmere: 

 

”Det er en nødvendig forutsetning for at forskriften skal komme til anvendelse i kommunen 

at det fattes et kommunalt vedtak om virkeområde.” 
 

Administrasjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark (FM) v/Vigdis Johnsen 

(forurensningsseksjonen) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) v/Lars Drolshammer 

(industriavdelingen). Både FM og Klif bekrefter at kapittelet er frivillig, og at bestemmelsene 

ikke gjelder med mindre det foreligger et kommunalt vedtak.  

 

Saker til politisk behandling 

For å vedta geografiske grenser for bestemmelsene i kapittelet, ble det fremmet sak for 

formannskapet 18. november 1998 (formannskapssak 0165/98). Formannskapet fattet slikt 

vedtak: ”Iverksetting utsettes inntil videre. Saken fremmes ikke for kommunestyret.” Det ble 

altså ikke fattet vedtak om geografisk virkeområde. Etter dette har ikke ny sak blitt fremmet. 

Det har blitt fremmet sak om delegasjon av myndighet 23. november 2010 (HNDM sak 

63/10). Myndighet etter kapittelet ble delegert fra HNDM til rådmannen som følger: 

 

- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og 

fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving 

- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker 

- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller 

- § 1-11. Dispensasjon 

- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

 

Denne myndigheten er nå delegert avdeling for miljø, park og idrett. Det foreligger ikke vedtak 

om geografisk virkeområde, og myndighet kan følgelig ikke utøves. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Forvaltningen av forurensningsforskriften kapittel 1 vil inngå i forvaltningen av 

forurensningslovverket, innenfor rammene av driftsbudsjettet hos miljø, park og idrett. 

 



Vurdering: 

I Alta kommune er det et betydelig antall nedgravde oljetanker, hvilket innebærer en risiko for 

grunnforurensning. Av miljømessige hensyn er det viktig å redusere risikoen så mye som 

mulig. Forurensningsforskriftens kapittel 1 stiller krav til tilstandskontroll for nedgravde 

oljetanker. Kravene er ikke gitt i annet regelverk. Alta kommune bør derfor få på plass dette 

verktøyet for å kunne følge opp saksområde med hensyn til risiko for forurensning fra 

nedgravde oljetanker. 

 

Bestemmelsene i kapittelet om nedgravde oljetanker gjelder i verdifulle natur-, kultur-, frilufts- 

og landbruksområder i tettbygde strøk, samt i områder hvor lekkasje vil kunne føre til 

forurensningsmessige konsekvenser for grunnvann, vassdrag og sjø. Det vesentligste av 

områdene innenfor Alta kommune vil være av en slik karakter, og det er derfor ikke grunn til å 

unnta forskriften fra å gjelde i enkelte områder av kommunen. 

 

Et vedtak bør også inkludere tanker mindre eller lik 3200 liter, fordi også mindre oljetanker 

utgjør et betydelig forurensningspotensial. Kapittelet vil da ha regulerende bestemmelser for 

alle eiere av nedgravd oljetank i Alta kommune. Unntatt er alle nedgravde tanker med 

brannfarlig væske klasse A (flammepunkt over 23 grader dvs. bensin) som reguleres av andre 

forskrifter, jf. forurensningsforskriften § 1-2 tredje ledd. Dette vil gjelde bensinstasjoner. Her 

vil dieseltanker og fyringsoljetanker på bensinstasjoner være underlagt de samme 

kontrollrutiner, og disse er således unntatt, jf. TA-1480/1997 kap. 2.2 siste ledd. 
 
Med bakgrunn i at et vedtak i praksis vil stille krav til et ubestemt antall personer bør det 

vedtas en kommunal forskrift som inneholder bestemmelser om geografisk virkeområde og 

tankstørrelse. Flere andre kommuner går for denne løsningen, blant annet 

nordlandskommunene Saltdal, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Bodø. Administrasjonen har 

utarbeidet forslag til forskrift for å ivareta Alta kommunes ansvar i henhold til 

forurensningsloven.  

 

Alta, 13. mai 2013 
 
 
Bengt Fjellheim  Jon-Håvar Haukland 
leder DU  avdelingsleder MPI 


