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Energi Norges høringssvar forslag om forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger fra 2020  
 

Det vises til forslag til tilleggsregulering – Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i 

driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger i forbindelse med forbud mot fossil fyringsolje til 

oppvarming av bygninger.  

 

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge 

representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står 

for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen 

jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst. 

 

Energi Norge viser til høringssvar i høring om forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming, der Energi 

Norge anbefalte at utslipp knyttet til oppvarming av byggeplasser inkluderes i forbudet, og støtter 

forslaget om å fjerne unntak for driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygg i forskriften.  

 

Ettersom det finnes tilgjengelige alternativer til oppvarming, både fossil- og utslippsfrie teknologier, som 

enkelt kan tas i bruk både i landbruket og på byggeplasser, er det ingen grunn til å unnta disse 

bygningskategoriene fra forbudet mot fossil oppvarming.  

 

En spørreundersøkelse DNV GL har gjort blant aktører knyttet til byggebransjen på vegne av Energi 

Norge, Norsk fjernvarme, Enova og Bellona, viser at det å stille krav er det tiltaket flest aktører har tro på 

når det gjelder å bygge ned barrierene for utslipps- og fossilfrie byggeplasser. Et forbud mot bruk av 

fossil fyringsolje vil ha denne ønskede effekten, og bidra til å vri markedet over på fossil- og utslippsfrie 

alternativer.   

 

Utredningen fra DNV GL viste videre at der man likevel er koblet til strøm- og fjernvarmenettet, er det 

ikke kapasitetsutfordringer i forhold til å konvertere energibruken på byggeplass til kollektiv 

energiforsyning.  

 

Energi Norge støtter utvidelsen av forbudet mot fossil oppvarming, og håper at videre utvidelser kan 

gjelde for all oppvarming på bygge- og anleggsplasser.  
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