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Unntak fra oljeforbudet må begrenses 
 
Norsk Fjernvarme representerer 45 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, og 75 selskaper fra 
leverandørindustrien. Medlemmene står for over 90 % av fjernvarmeproduksjonen i Norge, basert på gjenvunnet varme, 
bioenergi, varmepumper, solvarme og fleksibel bruk av elektrisitet.  
 
Vi viser til høringsforslaget om å inkludere oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidig 
bygninger i forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming. 
 
Norsk Fjernvarme støtter helhjertet departementets forslag om å fjerne unntaket for de nevnte 
bygningstypene, ettersom det finnes fullgode, fornybare alternativer til mineralolje for disse bygningene, 
slik vi påpekte i vårt høringssvar til det generelle forbudet. Reglene for unntak fra forbudet ved 
beredskapsbehov eller manglende kapasitet i energisystemet vil etter vår mening være tilstrekkelig for å 
håndtere eventuelle utfordringer ved å fjerne disse to unntakene i forskriften. 
 
Vi er i tillegg glade for at departementet også er i gang med en vurdering av å inkludere også tørk og 
oppvarming av uferdige bygg i forskriften. Det er ingen gode grunner til at slik bruk av fossil olje ikke skal 
inkluderes i forbudet, gitt de samme unntaksbestemmelsene. 
 
Fjernvarme/nærvarme kan, der den finnes, erstatte alle former for mineraloljebruk i bygg. Der slike 
kollektive løsninger ikke er tilgejngelig, vil det være naturlig å benytte bioenergi eller andre lokale 
energikilder, eller elektrisitet der det er kapasitet i nettet. 
 
Vi vil spesielt henvise til høringssvaret til Norsk Bioenergiforening for en utfyllende gjennomgang av 
tilgjengelige bioenergialternativer.  
 
Det er en viss logikk i at bygninger hvis formål er tørk av korn skulle kunne holdes utenfor et forbud, gitt 
bygningsdefinisjonene i forskriften, men også mineraloljeforbruk til slike formål kan enkelt erstattes av 
overnevnte kilder. Det vil dessuten kunne bidra til lønnsomhet i utbygging av kollektive energiløsninger 
som fjernvarme ved at slike energikrevende bygg blir nødt til å kvitte seg med sin fossilløsning. Det vil 
igjen gi bedre tilgjengelighet for fossilutfasing for andre bygg i nærheten. Vi oppfordrer derfor 
departementet til også å inkludere korntørk i forbudet.  
 
Som nevnt i vårt forrige høringsinnspill, mener vi all bruk av mineralolje til oppvarming må underlegges et 
kontroll/rapporteringsregime. Bare slik vil de mange usikre estimatene for faktisk bruk av mineralolje 
kunne erstattes av fakta – og rapportering vil i seg selv være et insitament til å kutte bruken.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

            
Heidi M. Juhler           Trygve Mellvang-Berg 
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