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Forbud mot fyring med mineralolje - Stavanger kommunes
høringsuttalelse

Viser til deres brev datert 12.10.16 angående høring av forskrift om forbud mot fyring med
mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger.

Stavange r kommune behandlet saken «Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje» i
kommunalstyret for bymiljø - og utbygging (KMU) den 06.12.16. Saksframlegg med
kommunens vurderinger og protokoll med vedtak i saken følger ved lagt.

Saken skal videre behandle s i Stavanger formannskap i møte 1 2 .0 1 .1 7, og vedtaket i
formannskapet vil ettersendes straks protokoll er klar .

Med h ilsen

Jane Nilsen Aalhus Stig Magne Hordnes
miljøvernsjef saksbehandler

Vedlegg
1. Saksfremlegg med kommunens vurderinger i saken «Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje»

22.11.16
2. Protokoll med vedtak i kommunalstyret for bymiljø - og utbygging 06.12.16
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Saksframlegg 
 

 
Dato: 
Saksnummer: 
Deres ref.: 

22.11.2016 
16/27671-2 
Deres ref 

 
 
 

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato:    Votering:  

Kommunalstyret for miljø og utbygging            06.12.2016            
Stavanger formannskap            12.01.2017            
 
 

Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje - høring 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stavanger kommune støtter innføring av ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje 
(fossil olje) til oppvarming av bygninger, hvor det heller ikke tillates bruk av fyringsolje som 
spisslast. 
 
 
 

Sammendrag 
Klima- og miljødepartementet (KLD) gjennomfører en høring om forbud mot bruk av 
mineralolje (fossil olje) til oppvarming med høringsfrist 11. januar 2017. I denne saken 
redegjøres for kommunens vurderinger knyttet til konsekvenser for kommunens bygg. 
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Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje - høring 

 
 

Bakgrunn for saken 
 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring 
med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. 
 
Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Olje- og energidepartementet. Bakgrunnen for 
forskriftsforslaget er Klimaforliket fra 2012. Klimaforliket innebar blant annet at stortinget ba 
regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast til øvrige 
bygg i 2020. Hensikten med et forbud mot fyring med mineralolje er å redusere utslipp av 
klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten 
ivaretas. 
 
Som et resultat av denne prosessen er det nå lagt på høring en ny forskrift som innebærer 
at fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger forbys fra 1. januar 2020. Det foreslås 
unntak for fritidsboliger med inntil 70 m2 bruksareal, driftsbygninger i landbruket og 
midlertidige bygninger. Det foreslås også unntak der hovedformålet med 
forbrenningsanlegget er å levere energi til industriproduksjon. Gass foreslås heller ikke 
omfattet av forbudet.  
 
 

Fakta 
 
Høringsnotatet som Klima- og miljødepartementet har sendt ut, med forslag til forskrift mot 
bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming fra 2020, har følgende to varianter av forbud: 
 
Forbud 1: Forbud mot fyring med fossil olje og parafin i boligbygg og som grunnlast i 
yrkesbygninger. Mineralolje kan likevel brukes som spisslast til oppvarming av bygninger 
som ikke er boliger når utetemperaturen medfører at grunnlasten ikke dekker behovet for 
oppvarming. Mineralolje kan her maksimalt dekke 30% av oppvarmingsbehovet over året i 
et normalår. 
 
Forbud 2: Som forbud 1, men omfatter også forbud mot fyringsolje som spisslast i 
yrkesbygninger. 
 
Høringsnotat, konsekvensutredning og liste over høringsinstanser finnes på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forbud-mot-fyring-med-
mineralolje/id2515472/ 
 
  
 

Vurdering 
 
I Stavanger kommunes Klima- og miljøplan 2010-2025 er et viktig mål å få redusert 
klimagassutslippene. Kommunes målsetting er å redusere klimagassutslippene med 20% 
fra 1991 til 2020.  
 
Kommunen har allerede gjort en rekke tiltak for å redusere klimagassutslipp. Utfasing av 
mineralolje i forbindelse med oppvarming av bygg er viktig for å redusere 
klimagassutslippene til kommunen. I Klima- og miljøplanen heter det at Stavanger 
kommune skal arbeide for at oppvarming med olje og propan fases ut så snart som mulig. 
Kommunen har etablert en felles energisentral med energioppfølging av alle kommunale 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forbud-mot-fyring-med-mineralolje/id2515472/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forbud-mot-fyring-med-mineralolje/id2515472/


 
   

 

 

3 

bygg og kan iverksette tiltak ved irregularitet. Alle kommunale bygg er energimerket i 
henhold til Energimerkeforskriften.  
 
Stavanger kommune har jobbet aktivt de siste fem årene med å fase ut olje både som 
grunnlast og som spisslast i formålsbygg. Før dette, ble det faset ut noen oljekjeler med 
naturgass i noen bygg og områder der Lyse energi kunne tilby dette der gassledninger ble 
etablert. 
 
Stavanger kommune bruker i dag ikke olje til oppvarming. De fleste anleggene er 
demontert, men det er fortsatt noen få bygg der oljeanleggene ikke er demontert. I disse 
byggene benyttes ikke olje som energikilde. Energikilden som benyttes, er elektrisk, 
fjernvarme, gass eller en kombinasjon. I noen tilfeller er elektrisitet og el-kjel eneste 
energikilde og benyttes både som grunnlast og spisslast.  
 
Når oljeanlegg har blitt erstattet og anlegg demontert, har oljetankene i de fleste tilfellene 
ikke blitt fjernet. Grunnen til at tankene ikke fysisk ble fjernet, har oftest vært økonomiske. I 
et klimaperspektiv har det vært viktigst å erstatte olje med en mer klimavennlig løsning. 
Fjerning av selve tankene har vært mindre viktig, og en har ikke tatt kostnadene med å 
grave opp oljetanker og reetablere eksisterende uteområder. 
 
Stavanger kommune har også vært en pådriver og bidratt med informasjon og veiledning 
overfor private husstander gjennom «Oljefri»- kampanjen som de siste årene er gjennomført 
i samarbeid med Naturvernforbundet. Gjennom Oljefri-prosjektet er det avholdt flere 
informasjonsmøter, konkurranser, mm for private husstander som har oljetanker, noe som 
har bidratt til å gjøre det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte 
anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger. På nettsiden oljefri.no har 
Naturvernforbundet samlet informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og 
bygg. Bolig- og byggeiere kan hente inn tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, på rens 
og fjerning av oljetank og på energirådgivningstjenester fra Oljefris tilbydere. Rundt 300 
oljetanker i regionen er sanert som et resultat av prosjektet.  

 
Konklusjon 
 
Stavanger kommune har gjort en rekke tiltak for å redusere oppvarmingsbehovet av bygg 
gjennom energieffektive løsninger. I tillegg er all bruk av fossil fyringsolje til bruk i 
oppvarming som grunnlast allerede utfaset for kommunens bygninger.  
 
Forskriften vil således ikke medføre store endringer av dagens situasjon i Stavanger mht. 
utslipp av klimagasser fra disse byggene, med den vil underbygge viktigheten av at utfasing 
av fossil olje til oppvarming er viktig for å redusere klimagassutslippene. En ny forskrift vil 
bidra til å forhindre at det i eksisterende og nye bygg tas i bruk anlegg med fossil olje til 
oppvarming, med de negative konsekvenser for klimaet dette medfører.  
 
Stavanger kommune er derfor positiv til at forbud innføres. Et slikt forbud mot bruk av olje 
både som grunnlast og som spisslast i våre formålsbygg, vil ikke medføre noen store 
økonomiske konsekvenser. 
 
 
Saken legges derfor fram med følgende forslag til vedtak:  
 
Stavanger kommune støtter innføring av ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje 
(fossil olje) til oppvarming av bygninger, hvor det heller ikke tillates bruk av fyringsolje som 
spisslast. 
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Per Kristian Vareide Leidulf Skjørestad 
rådmann direktør 
 
 
 Jane Nilsen Aalhus 
 miljøvernsjef 
 

  
 
 Stig Magne Hordnes 
 saksbehandler  
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SAKSBEHANDLER ARKIVSAK ARKIVNR. DATO 

Jane Nilsen Aalhus 16/27671  dato 

 

 

Utvalg: Kommunalstyret for miljø og utbygging 

Møtedato: 06.12.2016 

Sak: 189/16 

  

Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje - høring 

Resultat:  På sakslisten 

 

Arkivsak: 16/27671 

 Kommunalstyret for miljø og utbygging har behandlet saken i møte 

06.12.2016 sak 189/16 

 

Møtebehandling 

 

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag: 

 

«Stavanger kommune støtter innføringen av ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje 

(fossil olje) til oppvarming av bygninger altså forbud 2 utgår.» 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Stavanger kommune ønsker at KLD også innarbeider et forbud mot bruk av fossil gass som 

grunnlast til oppvarming.» 

 

Votering 

Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer. (H, Ap, V, FNB, MDG, Pp) 

FrP’s alternative forslag fikk 1 stemme. (FrP) 

MDG’s tilleggsforslag fikk 1 stemme. (MDG) 

 

Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt flertallsvedtak: 

 

Stavanger kommune støtter innføring av ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil 

olje) til oppvarming av bygninger, hvor det heller ikke tillates bruk av fyringsolje som spisslast. 
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SAKSBEHANDLER ARKIVSAK ARKIVNR. DATO 

Jane Nilsen Aalhus 16/27671  dato 

 

 

Utvalg: Stavanger formannskap 

Møtedato: 12.01.2017 

Sak: 5/17 

  

Ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje - høring 

Resultat:  På sakslisten 

 

Arkivsak: 16/27671 

 Stavanger formannskap har behandlet saken i møte 12.01.2017 sak 

5/17 

 

Møtebehandling 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende utsettelsesforslag (primært): 

 

«Saken sendes tilbake. 

Formannskapet ønsker at rådmannen drøfter hva lovforslaget vil bety for innbyggere og 

næringsdrivende i Stavanger, en ber også rådmannen svare på alle spørsmålene fra 

departementet, særlig hva alternativt A evnt. B vil bety i forhold til samfunnssikkerhet.» 

 

Votering: 

MDG’s utsettelsesforslag fikk 1 stemme (MDG) 

 

  

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP, MDG: 

 

«Stavanger kommune går inn for forbud 1 hvor mineralolje kan dekke maksimalt 30% av 

oppvarmingsbehovet.» 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag (sekundært): 

 

«Stavanger kommune ønsker at KLD også innarbeider et forbud mot bruken av fossil gass som 

grunnlast til oppvarming.» 

 

 

Votering 

Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV, FNB, Sp) 

Alternativt forslag på vegne av FrP, MDG fikk 3 stemmer (FrP, MDG)  
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MDG’s sekundære tilleggsforslag fikk 1 stemme (MDG) 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak 

 

Stavanger kommune støtter innføring av ny forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil 

olje) til oppvarming av bygninger, hvor det heller ikke tillates bruk av fyringsolje som spisslast. 
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