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Høringsuttalelse - forbud om fyring med mineralolje

Det vises til oversendelse av 12.10.16 om forslag til forbud mot fyring med mineralolje til
oppvarming av bygninger.

Fylkesmannen støtter forslaget. Et lovforbud vil gjøre utfasingen av oljefyrer raskere enn hvis
markedet alene skal styre utviklingen.

Miljødirektoratet har utarbeidet en omfattende konsekvensutredning i forbindelse med
lovendringen. Den slår fast at lovforbud mot oljefyr isolert sett er effektivt både miljømessig og
samfunnsøkonomisk. Samtidig peker utredningen på avledede virkninger av forbudet, nemlig
vurderingen av de alternative oppvarmingskildene som tas i bruk. Forbudet kan føre til at flere
fyrer med ved, flis eller pellets, noe som gir dårligere lokal luftkvalitet i tettbebygde strøk.
Direktoratet estimerer også at bruken av bioolje vil øke. Produksjonen av bioolje er omstridt og
kan ha negativ innvirkning både på naturmangfold og klimagassutslipp.

Fylkesmannen støtter derfor Miljødirektoratet i at det er viktig å følge opp forbudet mot oljefyring
med intensiver til klimavennlige alternativer. Som direktoratet skriver: «når en rekke
husholdninger og yrkesbygg skal bytte oppvarmingslosning ved et eventueltforbud mot oljeftring,
bor man stimulere til at det byttes til losninger som ivaretar en god luftkvalitet». For eksempel kan
det innføres støtteordninger ved utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende ovner.

Vi er også enige i at bioolje som brukes til bygningsoppvarming bør omfattes av EU's
bærekraftkriterier. Kriteriene bør i tillegg ha krav om opprinnelsesgaranti. Ut fra et
klimaperspektiv er det en fordel å produsere bioolje som av avfall/rester fremfor jordbruksvekster.

Innføringen av et lovforbud mot fyringsolje bør følges opp med et arbeid for å fremme
klimavennlige alternativer.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui Hanna Fossen-Thaugland
fylkesmiljøvernsjef seniorrådgiver / klimakoordinator
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