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Høringssvar fra Fredrikstad kommune vedrørende forslag til forskrift om 
forbud mot fyring med mineralolje

Forslaget om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming er i tråd med Fredrikstad 
kommunes mål om utfasing av oljeprodukter til oppvarming i egne bygg. 
Klimagassutslippene vil gå betydelig ned om forslaget gjennomføres. Forslaget innebærer en 
merkostnad for boliger, men en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse når yrkesbygg er 
inkludert. Med et forbud om bruk av mineralolje til bruk som spisslast, vil den samlede 
samfunnsøkonomiske besparelse bli mindre, men fortsatt være høy. 

Fredrikstad kommune anbefaler derfor at Klima- og miljødepartementet går videre 
med alternativ A, forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger, også 
som spisslast i yrkesbygg.

Klima- og miljødepartementet ber spesielt om høringsinnspill på følgende konkrete spørsmål:

1. Konsekvenser av de to forslagene (alternativ A og B).
Forbudet vil ikke få økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune. Forslaget vil heller 
ikke medføre praktiske eller beredskapsmessige konsekvenser for kommunen ettersom 
kommunen ikke er avhengig av olje til oppvarming i 2020.

2. Hvilke konsekvenser det vil ha at forbudet også omfatter fjernvarmeanlegg under 1 MW, 
samt innspill på konsekvenser av alternative avgrensninger mot fjernvarme.
Fjernvarmeanlegg under 1 MW er små anlegg. Til sammenlikning er Fredrikstad Fjernvarme 
nå dimensjonert til 45 MW. Forbudet vil ikke ha noen konsekvenser for Fredrikstad 
kommune.

3. Høringsinstansenes syn på behovet for unntak for fritidsboliger og hvilke fritidsboliger som 
eventuelt bør omfattes av unntaket
Det er ikke kjent hvor mange av hyttene i Fredrikstad som bruker olje til oppvarming. 
Tradisjonelt er hyttene her sommerhytter med mindre behov for oppvarming. Strømtilgangen 
er også god. Det er derfor tvilsomt at noen hytter er direkte avhengig av olje. Alternativt kan 
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gass benyttes. Det vil derfor vært uproblematisk for hytter i vårt distrikt om forbudet også 
gjaldt hytter. 

4. Høringsinstansenes syn på behovet for unntak for driftsbygninger i landbruket, midlertidige 
bygninger og oppvarming hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til 
fremstilling og / eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
Bruk av mineralolje til oppvarming av landbruksbygninger i Fredrikstad er ikke utbredt, men 
flere korntørker og drivhus varmes fortsatt opp med mineralolje. Å forby bruken av 
mineralolje i landbruksbygninger er for dårlig utredet i konsekvensutredningen som følger 
høringen. Unntaket bør derfor beholdes slik som foreslått.

For midlertidige bygninger vil det fortsatt være en fordel å kunne bruke mineralolje til 
oppvarming. Bruk av mineralolje til oppvarming av bygg der oljen brukes i andre prosesser 
bør også være unntatt forbudet da det synes urimelig å forby en slik sambruk. 

5. Høringsinnspill på meldeplikten, herunder om andre måter å sikre relevant informasjon til 
NVE.
Meldeplikten vil gjelde for nettselskapene som har tilknytnings- eller leveringsplikt. Punktet er 
ikke relevant for kommunen. 

6. Høringsinnspill som kan belyse hvor mye olje som brukes til henholdsvis grunnlast og 
spisslast.
I henhold til kommunens klima- og energiplan skal Fredrikstad kommune, uansett forbud 
eller ikke, fase ut fyring med olje på lengre sikt. I rådmannens forslag til revidert 
handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017-2020 er det satt et mål om utfasing av alle 
fossile energikilder og overgang til fornybare energikilder i alle kommunale bygg. All fyring 
med fossilt brennstoff skal være utfaset innen 2020. I løpet av 2017 vil dette løses ved at alle 
resterende oljekjeler blir fyrt med bioolje. 

Kommunen har ikke detaljert oversikt over oljebruken ellers i kommunen.

7. Om de virkemidlene kommunen som forurensningsmyndighet har i dag er tilstrekkelige for 
å hindre at partikkelutslipp fra vedfyring og andre biobrensler øker
Kommunen har virkemidler til å regulere utslippene fra mindre fyringsanlegg (inkludert 
vedovner), blant annet i forurensningsforskriften § 7-4. Bestemmelsene om lokal 
luftforurensning er kompliserte, og virkemidler til å regulere utslippene fra mindre 
fyringsanlegg har ikke vært brukt i Fredrikstad kommune eller i noen andre kommuner. En 
bedre veileder om kommunens virkemidler på dette området hadde vært ønskelig.

8. Konsekvensene for privatpersoner/ husholdninger
Fredrikstad kommune har gjennom sitt arbeid med nedgravde oljetanker erfart at mange 
husholdninger ønsker å gå bort fra oljefyring. Et forbud vil påskynde dette. De fleste boliger 
med oljefyrte anlegg er fra 50-, 60- og 70-tallet. Kostnadene ved omlegging vil variere 
avhengig av hvilken energikilde som velges. Kostnader fra 10-100.000 kroner må påregnes. 

Fredrikstad kommune har i mange år ført tilsyn med, og krevd periodiske kontroller av 
nedgravde oljetanker, jamfør forurensningsforskriftens kapittel 1 og lokal forskrift om 
nedgravde oljetanker. Nødvendig kontroll eller oppgradering av gamle nedgravde oljetanker 
er ikke tatt med i kostnadsberegningene gjengitt i saksopplysningene ovenfor. For de som 
nylig har kontrollert sin eldre nedgravde oljetank, eller investert i ny tank, vil den utgiften 
komme som et tillegg hvis deres investering ikke kan brukes slik den var tiltenkt.  Vanlige 
utgifter til kontroll har vært 5.000-10.000 kroner, oppgradering/reparasjon opp til 50.000 
kroner. 

Konsekvensen vil være relativt store for privatpersoner som nylig har gjennomført slike 
oppgradering/reparasjoner på sine gamle anlegg da dette er langsiktige investeringer. De vil 
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ikke få nytte av sin investering. De tilfeller der urimelige konsekvenser oppstår, vil kommunen 
ta i bruk unntaksbestemmelsen.

9. Hvilke konsekvenser et forbud mot fyring med mineralolje vil ha for fjernvarmeprodusenter 
og hvilke konsekvenser det vil ha i kraftnettet, samt hvilke energibærere det vurderes som 
mest aktuelt å legge om til, herunder særlig omfanget av omlegging til biobrensler.
Ikke relevant for Fredrikstad kommune.

10. Innspill til mulige andre virkemidler som kan brukes for å fase ut mineralolje fra 
fjernvarmeproduksjon.
Ikke relevant for Fredrikstad kommune.
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