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Høringssvar på forslag om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger 
 

Telemark fylkeskommune takker for muligheten til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets 

høring om forslag til ny forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Med 

forbehold om politisk klarering 9. februar 2017 (eventuelle endringer blir ettersendt), har rådmannen 

følgende innspill:  

1. For å få bli et lavutslippssamfunn må vi gradvis omstille oss og redusere klimagassutslipp. Et 

forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, som trer i kraft fra 1. januar 2020, 

kan bidra til dette. Telemark fylkeskommune støtter innføringen av forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger som også vil kunne påvirke kommunenes mulighet til å 

bidra til måloppnåelsen. 

 

2. For Telemark fylkeskommune sin eiendom vil et slikt forbud ikke ha stor praktisk betydning. Vi 

benytter allerede alternative energikilder til oppvarming i mange av våre bygg. Der det er 

fjernvarme tilgjengelig, brukes dette til oppvarming av våre bygg. I tillegg har vi avtale om 

levering av biovarme (flis/pellets) ved fire skoler. Der det kun er direktevirkende elektrisk 

oppvarming (panelovner) må vi selvfølgelig benytte strøm. Noen bygg, bl.a. Fylkeshuset og Skien 

videregående skole benytter primært elektrokjel med oljekjel som back-up om strømmen går. 

 

3. Det viktig at forbudet ikke går på bekostning av leveringssikkerheten av energi til 

bygningsoppvarming på kort sikt. I denne sammenheng er altså forskriftsalternativ 1 (s.6), med 

unntak for spisslast i yrkesbygg og spisslast til fjernvarmeanlegg, fornuftig som en 

overgangsordning. Unntaket bør ikke bli en hvilepute for å ikke utfase oljekjelene for godt. 

 

4. Til konsekvensene for privatpersoner/ husholdninger (s. 24), mener Telemark fylkeskommune at 

satsene fra Enova bør økes slik at utfasingen kan gjennomføres innen gitt frist, og da særlig på 

grunn av krav til utfasing. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marianne Haukås 
Marianne.Haukas@t-fk.no 
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