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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - forbud mot fyring
med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Vi viser til oversendt forslag fra Klima- og miljødepartementet til forbud mot fyring med
mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 i brev av 12.10.2016.

Det forespeiles at forbudet vil gi en arlig utslippsreduksjon på 340 000 tonn CO2dersom
spisslast i yrkesbygg inkluderes.

Fylkesmannen er positiv til forslag om forbud mot bruk av fyringsolje som et tiltak for redusert
utslipp av klimagasser. Fylkesmannen mener at all fyring med mineralolje til oppvarming av
bygg bør fases ut, også spisslast, siden det finnes gode alternativer, som f.eks. biogass.

I tillegg til gevinsten av redusert utslipp av klimagasser, kan forbud mot bruk av fyringsolje
bidra til færre saker med akutt forurensning fra nedgravde fyringsoljeoljetanker, særlig
dersom regelverket omfatter et vilkar om at fyringsoljetanker må tømmes, rengjøres og
fjernes. I Nord-Trøndelag har vi nå en enkeltsak med akutt forurensning av olje til
Levangersundet som har medført offentlige utgifter for over 500 000 kr til drift av lenser,
destruksjon av lenser og prøvetaking, uten at kilden(e) enda er funnet.

Forbudet mot fyring med mineralolje bør ses i sammenheng med revisjon av
forurensningsforskriftens kapittel 1 —«Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra
nedgravde oljetanker». I henhold til § 1-8 (Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk) skal
«Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan
gjenbrukes uten a representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige
tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand,
grus o.l. i stede for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal
pafyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk pa påfylling
hindres». Formålet med dette kapittelet er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankers tilstand og kvalitet.
I dag gjelder ikke forskriften for tanker < 3,2 m3, med mindre hver enkelt kommune fatter
vedtak om den skal gjelde for hele eller deler av kommunen.

I Nord-Trøndelag har, så vidt vi kjenner til, ingen kommuner fattet et slikt vedtak.
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Et forbud mot fyring med mineralolje til oppvarrning av bygninger bør derfor følges opp med
revisjon av kapittel 1 i forurensningsforskriften, slik at kap. gjøres selvbærende, og ikke er
avhengig av at den enkelte kommune ma vedta det. Den bør også inneholde et vilkar om at
oljetanker må tømmes, reingjøres og tas opp. Dette vil bidra til at oljetanker som ikke er i
bruk handteres slik at de ikke utgjør en fare for forurensning.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.) Andreas Wæhre
Assisterende miljøvemdirektør Rådgiver
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