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Tonje Frigstad, datteren Ingeborg og resten av familien byttet ut oljefyren i 2008.  

Foto: Laila Berge, Naturvernforbundet/Oljefri.no
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Kommunen har ansvar for oljefyr og oljetank 
 

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til 

oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er 

myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at 

byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.  

 

 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger finnes her 

 Veileder til forskriften finner du her  

 

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange 

nedgravde oljetanker som går ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal 

forurensning av grunn, jord og vann. Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker. 

 

 Forurensningsforskriften, kapittel 1 om nedgravde oljetanker, finner du her. 

Obs: kapittel 1 forskriften gjelder ikke uten at den er vedtatt lokalt av kommunen.   

 Ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde oljetanker finner du her 

Hva er kommunens myndighet og plikt i 

oljefyrforbudet? 

Forskriften gir oversikt over hvem som har ansvar for hva når det gjelder forbud mot 

oljefyring. Kort oppsummert:  

 Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for at forbudet overholdes 

 Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) veileder om forbudet 

 NVE fører tilsyn med forsyningssikkerhet 

 Kommunen 

– fører tilsyn med at forbudet overholdes § 9 

– kan innhente kundelister fra oljeselskaper (omsettere) § 10 

– kan gebyrfinansiere tilsynet (selvkost) § 11 

– mottar søknader om unntak av særlige grunner § 12 

 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak gjort av kommunen. 

 

Se veilederen for mer informasjon om de enkelte bestemmelsene, og ytterligere veiledning til 

kommunenes myndighet og plikt. Du kan også ta kontakt med Fylkesmannen for veiledning. 

Kommunen bør informere innbyggerne  

For at innbyggere som fortsatt har oljefyr og oljetank skal få vite om det kommende forbudet 

og hva de kan gjøre, bør kommunen bidra til å informere innbyggerne. Noen ideer til 

informasjonskanaler:  

 

 Egne nettsider og sosiale medier 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1083/m1083.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-1#KAPITTEL_1-1
https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1083/m1083.pdf
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 Informasjonsbrev til innbyggere, for eksempel i sammenheng med utsending av 

kommunale avgifter 

 Brev til eiere av oljetanker eller fyringsanlegg, dersom kommunen har oversikt over 

dette (for eksempel dersom kommunen har et register over nedgravde oljetanker) 

 Åpne informasjonsmøter, for eksempel i samarbeid med Oljefri (se www.oljefri.no) 

 Miljødirektoratet har en ferdig power point presentasjon som fritt kan brukes f.eks. 

på informasjonsmøter. Ta kontakt på oljefyr@miljodir.no for å få tilsendt denne. Du 

kan også kontakte din Fylkesmann (miljøvernavdelingen). 

Hva bør kommunen informere om? 

Kommunen bør informere om at det blir forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger fra 1.1.2020. Det er laget mye veiledning som kommunene kan vise til. Nedenfor er 

noen ressurser til bruk i informasjonsarbeidet som kommunene kan bruke fritt. 

 

Har innbyggerne spørsmål til regelverket, og hva forbudet omfatter? 

 Henvis til forskrift og veileder til oljefyrforbudet – gir en oversikt over hvem som har 

ansvar for hva, hvem som evt. kan få unntak fra forbudet, og hva som er omfattet. 

 Webinar om oljefyrforbudet – You Tube-video på ca 1 time fra webinar sendt 21. 

august 2018, med gjennomgang av regelverket, støtteordninger og spørsmål og svar, 

fra presentasjoner fra Miljødirektoratet, Enova og Oslo kommune.  

 

Får dere spørsmål om støtteordninger? 

 Enova har støtteordninger for fjerning av oljefyr og oljetank. OBS – Disse 

støtteordningene gjelder kun ut 2019, inntil forbudet trer i kraft fra 1.1.2020. 

Informasjon om alle Enovas støtteordninger finner du på deres nettsider.  

 Enova har også en kjøpsveileder med konkrete tips og råd for de som skal fase ut et 

oljefyringsanlegg. Kommunene kan vise til veilederen på nett. Det kan eventuelt 

bestilles papireksemplar fra Enova til utdeling eller utsending til innbyggere som ikke 

er på nett. Kjøpsveilederen svarer blant annet på: 

o Hva må jeg vite før jeg går i gang? 

o Hva kan erstatte oljefyren? 

o Hva koster det? 

 

Får dere spørsmål om hvordan man kan bytte ut oljefyring og fjerne oljetank? 

 Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, 

varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og 

byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare 

oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. 

Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste. 

 Oljefri har også deltatt på en rekke informasjonsmøter rundt i landet. Kommunen kan 

eventuelt ta direkte kontakt med Oljefri dersom dere vil samarbeide med dem. 

 

Har innbyggerne spørsmål om nedgravde oljetanker? 

 Miljødirektoratet har laget en nettside med ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde 

oljetanker, den finner du her.

http://www.oljefri.no/
mailto:oljefyr@miljodir.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1083/m1083.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=57PF3O6WYhw&feature=youtu.be
http://www.miljokommune.no/Documents/Klima/Milj%c3%b8direktoratet%20oljefyr.pdf
http://www.miljokommune.no/Documents/Klima/10.08.2018_%20Enovatilskuddet%20og%20fjerning%20av%20oljefyr%20eller%20oljekamin%20_webinar.pdf
http://www.miljokommune.no/Documents/Klima/Oslo%20kommune%20oljefri.pdf
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/
http://www.oljefri.no/
http://oljefri.no/informasjonsmoter/category937.html
https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/
https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/


 

 

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. 

Våre hovedoppgaver er å redusere 

klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning. 

 

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementet og har mer enn 700 

ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, 

og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 

lokalkontor. 

 

Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- 

og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det 

innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker 

vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. 

Samtidig er vi underlagt politisk styring. 

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og 

formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter 

forvaltningsmyndighet, styrer og veileder 

regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og 

deltar i internasjonalt miljøarbeid. 

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@miljodir.no 

Nett: www.miljødirektoratet.no 

Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo 


