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1. Oppsummering av forslaget
Klima- og miljødepartementet foreslår å forby bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming i
driftsbygninger i landbruket og i midlertidige bygninger fra 2020. Hensikten med forslaget er å
redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten
ivaretas.
Høringsfristen var i utgangspunktet satt til 15. september 2017, men er på grunn av justeringer i
høringsnotatet utvidet til 20. oktober 2017. Høringsinnspill sendes til Klima- og miljødepartementet.

2. Bakgrunn – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til forslag til forskrift om forbud mot bruk med mineralolje
til oppvarming av bygninger 2020, som var på høring fra oktober 2016 til januar 2017. Et slikt forbud
har vært varslet siden 2012. Vi viser til høringsnotat og konsekvensutredning for ytterligere
informasjon, samt forslag til forskrift til sist i dette dokumentet.
Forbudet er nå ferdig utformet og forskriften er notifisert til ESA i henhold til EØS-høringsloven.
Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020.
Følgende bygninger er gitt generelt unntak fra forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming:
a) fritidsboliger og fyrstasjoner som ikke er tilkoblet strømnettet.
b) driftsbygninger i landbruket.
c) bygninger hvis hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling
og/eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
d) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres lengre enn 2 år.
Bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW er også unntatt
fra forskriftens virkeområde.
Det vil fortsatt være mulig å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger i spesielle tilfeller:
−
−
−

NVE kan bestemme at forbudet ikke gjelder i et begrenset geografisk område og innenfor en
tidsavgrenset periode dersom det er nødvendig å benytte mineralolje i en periode for å sikre
forsyningssikkerheten i et område (§6).
Det vil være tillatt å bruke med mineralolje dersom det er driftsforstyrrelser i kraftsystemet,
eller annen varmekilde faller ut pga. feil eller skade (§7).
I tillegg kan kommunen i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet dersom særlige grunner
foreligger (§12).

Forskriften regulerer bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Med "oppvarming" menes
oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann. Ordet "bygning" er definert som en konstruksjon
med tak, vegger og tekniske installasjoner. Vi presiserer at forbudet gjelder fossil mineralolje, dvs. at
det fortsatt vil være lovlig å bruke bioolje til oppvarming av bygninger, også etter 2020.
Formålet med forslaget er å redusere klimagassutslipp. Fossile energivarer står for en stor andel av
klimagassutslippene knyttet til bygningsoppvarming. Forbruket av fyringsolje og parafin til
oppvarmingsformål har imidlertid vært synkende de siste årene og forventes å avta ytterligere
framover, blant annet som følge av at det er varslet et forbud fra myndighetene. Et forbud mot
mineralolje og parafin vil forsere utfasingen.
Det finnes allerede flere virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger,
blant annet grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje, krav i byggeteknisk forskrift, utfasing av
oljefyring i statlige bygg, energimerking av boliger, forbud mot fyring med tungolje og grenseverdier
for svovelinnhold, tilskuddsordninger for ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybare energikilder
gjennom Enova og Innovasjon Norge, virkemidler i regi av kommuner og andre. Det har vist seg at
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disse virkemidlene, slik de er utformet, ikke alene er tilstrekkelig til å oppnå ønsket reduksjon i
klimagassutslippene fra bygninger, herunder for driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger.
For å oppnå samme utslippsreduksjon i byggesektoren med andre virkemidler, for eksempel avgift,
støtte og informasjon, vil bruken av mineralolje uansett måtte reduseres tilsvarende. Et forbud er et
styringseffektivt virkemiddel, som øker sikkerheten for at målet om å redusere klimagassutslipp fra
oppvarming av bygninger blir nådd. Et forbud er også relativt enkelt for myndighetene å håndheve
sammenliknet med andre virkemidler, i tillegg til at det gir økt sikkerhet for at utslippsreduksjoner fra
utslippskilden faktisk skjer.

3. Behov for ny, avgrenset høring om driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger
I høringen til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger har det
kommet en rekke innspill og synspunkter på de foreslåtte generelle unntakene fra forbudet (bokstav ad ovenfor). Flere høringsinstanser har påpekt at det finnes gode alternativer til bruk av mineralolje til
oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger, og at et forbud mot bruk av
mineralolje til oppvarming i disse bygningene vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser
ytterligere. I høringsrunden var det imidlertid få aktører fra landbruket og bygge- og anleggsbransjen
som stod på høringslisten og som uttalte seg. Dette kan ha sammenheng med omtalen i høringsnotatet,
hvor driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger var foreslått unntatt. Utslipp og kostnader
knyttet til driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygg var heller ikke inkludert i
konsekvensutredningen av forbudet. I lys av dette ser KLD behov for å vurdere enkelte av unntakene
på nytt. Forslaget vil medføre reduserte utslipp fra bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
Yrkesbygg er vurdert som en samlegruppe i konsekvensvurderingene som ligger til grunn for forbudet.
KLD har ikke mottatt innspill som tyder på at et forbud mot bruk av mineralolje i driftsbygninger i
landbruket og midlertidige bygninger medfører vesentlig andre kostnader eller tekniske utfordringer
enn for andre yrkesbygninger. KLD vurderer at omtale i konsekvensutredning av tilgjengeligheten av
alternative oppvarmingsløsninger og kostnads- og nytteeffekter ved overgang til disse i stor grad er
gyldig også for driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger. Bakgrunnen for dette er blant
annet at oljefyranlegg og alternative fornybare oppvarmingsløsninger i hovedsak er relativ like for de
ulike typer yrkesbygninger, selv om det innenfor hver bygningstype kan være variasjoner i hvor
utfordrende det er å finne gode alternativer til mineralolje. I punkt 4 og 5 i dette notatet omtales
alternative oppvarmingsløsninger for driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger.
KLD sender nå på høring forslag om å fjerne unntak for driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger. Aktører i landbruket og bygge- og anleggsnæringen inviteres spesielt til å bidra med
informasjon og synspunkter. Det presenteres under hvert av de to punktene hvilke bygninger som er
tenkt omfattet av et forbud, innenfor henholdsvis driftsbygninger i landbruket (punkt 4) og
midlertidige bygninger (punkt 5). Forslaget omhandler kun de nevnte bygningstypene, og er ikke en
generell høring av forbudet.
Regelrådet publiserte 29. august 2017 en uttalelse til det foreliggende høringsnotat om forslag om
forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger fra 2020, publisert på KLDs nettsider den 15. juni 2017. Regelrådet vurderte at KLDs
forslag til tilleggsregulering ikke var tilstrekkelig utredet, og etterlyste blant annet en mer detaljert
beskrivelse av strukturen i de berørte næringene, og konsekvenser av et forbud for de berørte aktørene.
KLD besluttet på bakgrunn av Regelrådets uttalelse å se på saken på nytt og gjøre tilføyelser i
høringsnotatet. KLD la 22. september 2017 ut en oppdatert versjon av høringsnotatet. Høringsfristen
ble samtidig utvidet fra 15. september til 20. oktober 2017.
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4. Forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i
landbruket
4.1 Oppsummering og begrunnelse for forslaget
KLD foreslår å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket.
Begrunnelsen for forslaget er at disse byggene står for relativt sett en vesentlig andel av
klimagassutslipp fra bruk av fossil energi til oppvarming i bygninger: I 2015 var utslipp fra bruk av
mineralolje til oppvarming i primærnæringene på om lag 34 000 tonn CO2 1. Innspill i høringsrunden
til det generelle forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger kan tyde på at det er
mulig å erstatte mineralolje med fornybare oppvarmingsløsninger i driftsbygninger i landbruket. I
likhet med utviklingen i andre bygningstyper, har bruken av mineralolje gått betydelig ned i
driftsbygninger i landbruket de siste årene. Etter hvert som teknologien har utviklet seg har stadig flere
byggeiere erstattet mineralolje til oppvarming med fornybare løsninger. Økonomiske tilskudd fra
Enova og Innovasjon Norge har bidratt til dette. Et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming vil
støtte opp under utviklingen mot fornybare alternativer. KLD presiserer at unntakene som gjelder
forsyningssikkerhet (§6), ved utfall av annen varmekilde (§7) og unntak av særskilte grunner (§12)
fortsatt skal gjelde, også for driftsbygninger i landbruket.
KLD foreslår at unntaket for driftsbygninger i landbruket i § 2 b) tas ut av forskriften. Driftsbygninger
i landbruket vil dermed bli omfattet av forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
fra 2020, på lik linje med øvrige yrkesbygg.

4.2 Driftsbygninger i landbruket - hvilke bygg skal omfattes?
Gjennom å fjerne det generelle unntaket for driftsbygninger i landbruket jf. § 2 b), vil driftsbygninger i
landbruket være omfattet av forbudet på lik linje med boliger og yrkesbygg (øvrige bygninger). For å
definere hvilke bygg som omfattes av endringene tas det utgangspunkt i følgende definisjon:
Driftsbygning i landbruket: Bygning som er et nødvendig ledd i driften eller som er et
driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift.
Definisjonen er hentet fra bygningsregelverket (byggesaksforskriften SAK10 § 3-2) og er ment å ha
samme innhold som bestemmelsen brukt i SAK10. I veiledningen til SAK10 er det gitt følgende
eksempler på hvilke bygg som regnes som driftsbygning i landbruket: "Dette omfatter blant annet
driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift
og yrkesfiske" 2.
Forbruket av mineralolje i driftsbygninger i landbruket er i hovedsak knyttet til oppvarming av
driftsbygninger for produksjon av melk, kjøtt og egg, til bruk i veksthus og til korntørking, samt
enkelte andre kilder. Forslaget er ment å omfatte bruk av mineralolje som går til oppvarming av
bygninger.. Fyringsanlegg som benyttes til annet enn oppvarming, for eksempel tørking av korn, faller
utenfor forskriftens virkeområde, fordi tørking ikke er omfattet av forskriftens virkeområde
"oppvarming av bygninger". Hva som menes med "bygninger" og "oppvarming" er nærmere definert i
forskriften, se kapittel 6. En nærmere redegjørelse for utslippene knyttet til bruk av mineralolje til
oppvarming av driftsbygninger i landbruket er gitt i kapittel 4.3.
Nærmere omtale av driftsbygninger i landbruket
I det følgende gis en kort beskrivelse oppvarmingsbehovet for ulike driftsbygninger i landbruket.

1

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 8940
Bygninger brukt til akvakultur faller ikke inn under definisjonen av driftsbygninger i landbruket under plan- og
bygningsloven. KLD legger til grunn samme avgrensning.
2
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Driftsbygninger for melkekyr, ammekyr og sau
I driftsbygninger/fjøs for melkekyr, ammekyr og sau vil det kunne være behov for noe
oppvarming/tilskuddsvarme. Det samme gjelder for oppvarming av kontorer og oppholdsrom
tilknyttet fjøset. Nyere driftsbygninger er ofte bygget med et isolasjonsnivå som sikrer tilstrekkelig
innetemperatur uten vesentlig varmetilskudd fra andre kilder enn dyrene i fjøset (Vista Analyse 2016).
Det foreligger ikke informasjon om hvor mange eksisterende fjøs som i dag dekker
oppvarmingsbehovet med fyring med mineralolje.
Driftsbygninger for gris
I driftsbygninger for gris er det behov for oppvarming/tilskuddsvarme. For å oppnå et optimalt termisk
inneklima for gris kreves normalt temperaturer på mellom 18 og 25 °C, avhengig av ulike faser i
tilveksten (Vista Analyse 2016). I nyere driftsbygninger for gris benyttes vanligvis både vannbåren
gulvvarme og radiatorer basert på fornybare kilder. Det foreligger ikke informasjon om hvor mange
eksisterende driftsbygninger for gris som i dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring med
mineralolje.
Driftsbygninger for slaktekyllinger, ender, kalkuner og gjess
I driftsbygninger for fjørfe er det et betydelig behov for oppvarming/tilskuddsvarme. Optimale
temperaturforhold varier etter dyrenes vekstfaser, fra 34–35 °C til 18–20 °C (Vista Analyse 2016). I
nyere driftsbygninger dekkes oppvarmingsbehovet ofte av vannbårne anlegg med forbrenning av fast
biobrensel og/eller gass. Det foreligger ikke informasjon om hvor mange eksisterende driftsbygninger
for fjørkre som i dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring med mineralolje.
Driftsbygninger for verpehøner
I driftsbygninger for verpehøner og eggproduksjon er det noe behov for oppvarming/tilskuddsvarme,
og til ventilasjon og tørking etter rengjøring. Ved eggproduksjon er den optimale temperaturen ca. 18
°C (Vista Analyse 2016). Nyere driftsbygninger for verpehøner har lavt behov for tilskuddsvarme, og
elektriske varmevifter dekker gjerne behovet for tørking. Det foreligger ikke informasjon om hvor
mange eksisterende driftsbygninger for verpehøner som i dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring
med mineralolje.
Driftsbygninger for melkegeiter
I driftsbygninger for geiter er det behov for oppvarming/tilskuddsvarme. Det er tilstrekkelig med
temperaturer på 10 °C i bygninger for geiter (Vista Analyse 2016). I nyere driftsbygninger for geit vil
oppvarmingsbehovet normalt dekkes av elektrisk strålevarme, luft-luft varmepumper eller vannbårne
anlegg basert på elektrisitet eller biobrensel. Det foreligger ikke informasjon om hvor mange
eksisterende driftsbygninger for melkegeiter som i dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring med
mineralolje.
Veksthus
I veksthus/drivhus dyrkes planter i regulert klima. Nesten halvparten av det norske veksthusarealet blir
brukt til potteplanter, mens produksjon av grønnsaker som tomat, agurk og salat utgjør omring 30
prosent av arealet. Det er også produksjon av bær, snittblomster og utplantingsblomster. Ulike vekster
har ulikt behov for oppvarming/tilskuddsvarme. I perioder med liten solinnstråling tilføres energi for å
holde temperaturen på et gunstig nivå. Energi tilføres i form av stråling (vekstlys), som varmluft eller
som vannbåren varme (Store Norske Leksikon 2017) basert på elektrisitet, biobrensel, gass og
mineralolje. Det foreligger ikke oppdatert informasjon om hvor mange eksisterende veksthus som i
dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring med mineralolje.
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Unntak for bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet
På grunn av spesielle geografiske og særegne driftsforhold foreslår departementet å unnta bruk av
mineralolje til oppvarming av bygninger benyttet til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet fra
forskriften.
KLD foreslår på denne bakgrunn å endre forskriftens § 2a (ny tekst er vist i kursiv):
Unntatt fra bestemmelsen i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av fritidsboliger,
fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
Presisering av unntak for fremstilling og/eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter
Mineralolje brukt til varmeproduksjon for fremstilling og/eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller
produkter (industriproduksjon) omfattes ikke av forbudet, ettersom definisjonen av oppvarming
avgrenses til oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann. I enkelte tilfeller kan
forbrenningsanlegg som har som hovedformål å levere energi til slike prosesser også levere energi til
oppvarming, for eksempel til oppvarming av industribygget. Det er derfor et generelt unntak for bruk
av mineralolje til oppvarming av bygninger hvis hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere
energi til fremstilling/bearbeiding av materialer, stoffer eller produkter (§ 2 bokstav c).
Gjennom å forby bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket kan det oppstå
uklarhet om hvorvidt mineralolje likevel kan brukes til oppvarming dersom hovedformålet med
oppvarmingen er å fremstille produkter. Eksempler på slike tilfeller kan være veksthus/gartneri hvor
hovedformålet med oppvarmingen av veksthuset er å produsere landbruksprodukter. Slike tilfeller er
ikke ment omfattet av unntaket. Unntaket er rettet mot de tilfeller hvor hovedformålet med
forbrenningsanlegget er industriproduksjon og hvor oppvarming av bygningen er en tilleggseffekt med
forbrenningsanlegget, for eksempel ved utnyttelse av spillvarme til oppvarming som ellers ville gått
tapt.
For å unngå grensetilfeller som ikke er tenkt omfattet av unntaket for fremstilling og/eller bearbeidelse
av materialer, stoffer eller produkter, foreslår KLD å presisere at unntaket i § 2 ikke skal gjelde for
driftsbygninger i landbruket.

4.3 Forbruk av og utslipp fra bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger
i landbruket
Tabell 1 nedenfor viser historisk utvikling i utslippene fra bruk av fyringsolje og parafin til
oppvarming i primærnæringene, som blant annet omfatter driftsbygninger i landbruket (øverst i svart
skrift) i forhold til andre bygningskategorier (under i grå skrift). SSBs kategori "primærnæringer"
består av landbruksbygg, veksthus og oppvarming knyttet til fiske og akvakultur. Som tabellen viser
har utslipp fra fyringsolje gått ned i primærnæringene.
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Tabell 1: Utslipp fra bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming i bygg, tonn CO2 3

Tabell 1 viser at utslippet i 2015 fra olje- og parafinbruk til oppvarming var størst i yrkesbygg, dernest
i husholdninger inkludert fritidsboliger. Disse bygningskategoriene er omfattet av forbudet mot bruk
av mineralolje til oppvarming av bygninger. Utslipp fra oppvarming med mineralolje i driftsbygninger
i landbruket/primærnæringer (svart skrift) var 34 000 tonn CO2 fra oljefyring i 2015, tilsvarende ca.
10% av utslippet fra andre yrkesbygg. KLD påpeker at det er usikkerhet i tallgrunnlaget.

4.4. Alternative fornybare oppvarmingsløsninger og støtte til disse
Varmepumpeanlegg, flis- og pelletskjel, samt direkte elektrisk oppvarming og bioolje, er aktuelle
fornybare alternativer for større yrkesbygg, også driftsbygninger i landbruket. Alternativer til bruk av
mineralolje til oppvarming av yrkesbygg er nærmere beskrevet i konsekvensvurderingen for forbudet.
Flere av disse oppvarmingsløsningene vurderes relevant for driftsbygninger i landbruket. De mest
aktuelle fornybare oppvarmingsløsningene beskrives nærmere under.
For bygg som konverterer fra fossil olje som grunnlast er overgang til varmepumpeanlegg, flis- og
pelletskjel aktuelle alternativer. Biobaserte løsninger er mest utbredt i landbruket. Der fjernvarme er
tilgjengelig vil dette kunne være et godt alternativ. Det kan antas at driftsbygninger i landbruket
normalt ikke har tilgang til fjernvarme grunnet sin geografiske plassering utenfor byene.
Fyring med bioolje vil i mange tilfeller være et godt alternativ til fyring med mineralolje. Bioolje vil
også være et alternativ for oppvarming av driftsbygninger i landbruket. Biobrensel erstatter i økende
grad mineralolje både til oppvarming og til andre formål. Et generelt forbud mot fyring med
mineralolje vil sannsynligvis forsterke den økende etterspørselen etter biobrensel. Økt etterspørsel som
følge av et forbud ventes samtidig å stimulere også økt produksjon og tilbud av bioolje fremover. Det
arbeides med å finne produksjonsformer for bioolje fra skog gjennom pyrolyse. Bioolje fra skog er
ikke en større handelsvare i dag, men kan bli det innen et tidsperspektiv på to til fem år. Dette vil da
mest sannsynlig dreie seg om den typen bioolje som krever mer av forbrenningsteknologien enn at
energivaren kan regnes som brukbar innen transportsektoren etc. Det forventes at skogsbasert bioolje
vil bli produsert til bruk innen varmesektoren når rammevilkårene for denne typen biooljeproduksjon
gjør at dette er økonomisk lønnsomt.
Bioolje produseres i dag fra biologiske produkter og fra avfall fra fiskeindustrien, frityroljer etc.
Kvaliteten og prisen på biooljen varierer, de mest raffinerte biooljene gir enklest driftsforhold, men er
også dyrest. Disse har form og kvalitet som gjør at de kan benyttes direkte i et bredt spekter av
oljekjeler, uten å kreve oppvarming av tanker eller spesielle tilsetningsstoffer. Konvertering av kjeler
for fossil olje til å brenne de mest raffinerte biooljene trenger ikke innebære mer enn rensing av fyr og
3

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 8940
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tank, samt montering av et filter for å rense biooljen og noen rør og slanger i forbindelse med dette. De
mest krevende formene for bioolje må varmes opp til 70-80 °C før de blir flytende, og krever
spesialutstyr for forbrenning. Det dreier seg da om oppvarmende lagringstanker, omrøring, behov for
tilsettingsstoffer, forvarming før forbrenning, spesielle oljebrennere og annet spesialutstyr som blant
annet kan håndtere surhet i energivaren.
Biogass kan være et relevant alternativ til å erstatte bruk av olje i mange varmekrevende
driftsbygninger i landbruket. Produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel bidrar også til reduserte
klimagassutslipp fra lagring og spredning av gjødsel. Biogass kan forbrennes i en gasskjel som
produserer vannbåren varme, og distribueres til en eller flere bygninger på gården, for eksempel i
veksthus. I veksthusene som i dag benytter gass, benytter mange CO2 fra forbrenningen av gass som
luftgjødsling.
Elkjeler er allerede installert i mange yrkesbygg, gjerne i kombinasjon med oljekjeler. Tradisjonelt har
begge kjeltyper vært installert, noe som har gitt fleksibilitet til å bytte energikilde etter variasjoner i
pris. Siden elkjeler er billige å installere og mange bygg har elkjeler allerede, er det attraktivt for
mange å erstatte oljekjel med elkjel. Elkjel vil kunne være et alternativ for oppvarming av
driftsbygninger i landbruket.
Økonomiske støtteordninger for energiomlegging i driftsbygninger i landbruket
Det gis økonomisk støtte til energiomlegging i flere typer driftsbygninger i landbruket i dag, og
oljefyringen har gått ned i disse byggene de siste årene, i likhet med oljeforbruket i mange andre
yrkesbygg, som omtalt i forrige avsnitt (4.2).
Det antas at særlig ulike former for bioenergi kan være aktuelt å ta i bruk i driftsbygninger i
landbruket. Det gis for eksempel støtte til omlegging fra oljefyring (og elektrisitet) til bioenergi i
driftsbygninger i landbruket, i regi av Innovasjon Norge (Bioenergiprogrammet). Programmet gir
tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

•
•
•
•
•

Anlegg for varmesalg
Gårdsvarmeanlegg
Varmeanlegg for veksthus
Biogass-, kraft/varrme og biokullproduksjon
Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis

Anlegg for varmesalg kan støttes med inntil 45 prosent av investering, og maksimalt 8 millioner
kroner 4. Gårdsvarmeanlegg kan støttes med inntil 33 prosent, og maksimalt 1 millioner kroner 5.
Varmeanelgg for veksthus kan støttes med inntil 35 prosent av investeringen 6. Biogass-, kraft/varmeog- biokullanlegg kan støttes med inntil 45 prosent, og maksimalt 8 millioner korner 7. Lager- og
tørkeanlegg for brenselsflis kan støttes med inntil 25 prosent av investeringen 8.
Det kan gis tilskudd både der det bygges nye anlegg, eldre fyringsanlegg fornyes og oljekjeler skiftes
ut. Alle prosjekter som gis støtte må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagasser. Se tabell 2,
under punkt 4.5 for et eksempel på kostnader ved konvertering til bio/flisfyring ved et gårdsbruk som
mottok støtte gjennom Bioenergiprogrammet.

Innovasjon Norges støtte til varmesalg
Innovasjon Norges støtte til gradsvarmeanlegg
6
Innovasjon Norges støtte til varmeanelgg for veksthus
7
Innovasjon Norges støte til biogass-, kraft/varme- og- biokullanlegg
8
Innovasjon Norges støtte til lager- og tørkeanlegg for brenselsflis
4
5

9

Enova gir støtte til utskifting av oljefyring i veksthus. Siden 2007 har Enova og Norsk
Gartnerforbund (NGF) samarbeidet om ta i bruk fornybar energi og effektivisert energibruken i
norske veksthus. Energirelaterte investeringer på til sammen 217 millioner kroner har ifølge partene
redusert det årlige totalforbruket med 166 GWh (omfatter både olje, elektrisitet mv.). Enova gir også
betydelig støtte til ulike energitiltak i industrien, herunder tiltak i landbruket 9.
Det er et betydelig potensial for økt produksjon og bruk av biogass fra norske gårdsbruk 10, og
regjeringens biogasstrategi ble fulgt opp med midler til pilotprosjekter for å blant annet stimulere til
flere biogassreaktorer på gårdsnivå. Landbruksdirektoratet gir støtte til levering av husdyrgjødsel til
produksjon av biogass. Det er satt av 1 mill. kr til ordningen i 2017, i tillegg til 5,5 mill. kr i ubrukte
midler. 11
I en rapport fra Vista Analyse (2016) konkluderes det med at "det vil være enkelt og rimelig for
tiltakshaverne å tilpasse seg et forbud" [mot varmeinstallasjoner for fossilt brensel, for blant annet nye
driftsbygninger i landbruket]. Generelt er mange oljefyringsanlegg av eldre dato og har behov for
utbedring eller utskifting, også i eksisterende bygg. Med stadig bedre tilgjengelighet av alternative
oppvarmingsløsninger, og økonomisk støtte til investering i disse, vurderer KLD at også eksisterende
driftsbygninger i landbruket med rimelige kostnader vil kunne erstatte mineralolje til oppvarming av
bygninger med fornybar energi innen 2020, på lik linje med andre yrkesbygg. Positive erfaringer fra
Bioenergiprogrammet, og en økende vilje og trend i landbruket for å ta i bruk fornybare alternativer,
understøtter dette. Lønnsomheten vil samtidig variere for ulike driftsbygninger i landbruket, noe som
også er tilfelle for andre yrkesbygg. Det kan også generelt være geografisk variasjon i hvilke fornybare
løsninger som er tilgjengelige.
KLD ber høringsinstansene om innspill på aktuelle fornybare oppvarmingsløsninger, erfaringer og
eventuelle geografiske forskjeller i hvilke fornybare oppvarmingsløsninger som kan være aktuelle til å
erstatte bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket, og erfaringer med disse

4.4 Antatte konsekvenser – klimagassutslipp, kostnader og andre effekter ved et
forbud
Utslippene fra bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger i primærnæringene var ifølge
statistikk fra SSB på 34 000 tonn CO2 i 2015. Det er grunn til å anta at et forbud mot bruk av
mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket vil bidra til å redusere disse utslippene
vesentlig. I likhet med tallene for øvrige bygninger og de tidligere framskrivingene for boliger og
yrkesbygg, er det knyttet usikkerhet til tallene for oljeforbruk i driftsbygninger i landbruket. Det er
ikke gjort egne framskrivinger for oljeforbruket i driftsbygninger i landbruket for denne høringen. I
konsekvensutredning og høringsnotat for forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
var utslipp og kostnader knyttet til driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger ikke
inkludert i utslipps- og kostnadsberegninger. I likhet med for andre yrkesbygg, antar KLD at
oljeforbruket i driftsbygninger i landbruket vil synke, også uten et forbud. Et forbud vil likevel forsere
utfasingen og dermed gi en klimagassreduksjon som konsekvens, sammenliknet med en utvikling uten
et forbud.
Ved et forbud forventes det at oljefyring i hovedsak erstattes med fornybar energi. Støtteordningene
nevnt i punkt 4.4 bidrar til dette. Dersom oljefyring erstattes med fossil gass, vil klimaeffekten bli
redusert. Dersom oljefyring erstattes med fast biobrensel vil dette kunne gi noe økt risiko for lokal
Kilde: Enovas tilsagnsliste
Se blant annet NIBIO 2017
11
Kilde: Landbruksdirektoratet 2017
9

10
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luftforurensning. Et forbud vil også kunne forsere fjerning av oljetanker, og dermed gi noe redusert
risiko for utlekking av olje til grunn.Nedgravde oljetanker representerer en risiko for forurensning av
grunnen. Risikoen er knyttet til fare for lekkasjer og at selve påfyllingen av tankene kan forårsake spill
av olje i grunnen rundt tanken. De mest alvorlige problemene oppstår ved forurensning av grunn og
vannressurser, men innemiljø kan òg bli skadelidende ved lekkasjer fra slike tanker.
Grunnforurensning oppdages ofte ikke før tanken fjernes eller innemiljø berøres. Som en følge av
raskere utfasing av oljefyringsanlegg forventes det at mange oljetanker enten vil bli gravd opp eller
sikret mot utlekking, raskere enn uten et forbud. Dette kan bidra til å hindre lekkasjer i framtiden.
Det er ikke gjort egne beregninger for kostnader for utfasing av bruk av mineralolje til oppvarming av
driftsbygninger i landbruket. KLD legger til grunn at et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming
av driftsbygninger i landbruket gir lignende nytte- og kostnadseffekter som for øvrige yrkesbygg.
Dette betyr at et forbud gir økte investeringskostnader knyttet til fjerning av oljefyr/-tank, samt
kostnader for installering av ny varmeløsning. Nytten består i reduserte energikostnader fra ny
oppvarmingsløsning. Ikke- prissatte nytteeffekter er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre
oljelekkasjer til grunn og vannressurser.
Yrkesbygg er en samlebetegnelse for alle bygg som ikke er boliger, hvilket betyr at det kan være
forskjeller i konsekvenser mellom ulike yrkesbygg. KLD kjenner ikke til noe som skulle tilsi at det
blir mindre lønnsomt å skifte ut oljefyren i driftsbygninger i landbruket enn for øvrige yrkesbygg. Som
påpekt i kap. 4.4 virker det rimelig å anta at de fleste fornybare alternativene til oljefyr for yrkesbygg
også er aktuelle for driftsbygninger i landbruket. Økonomisk støtte til energiomlegging i
driftsbygninger i landbruket, som omtalt i kapittel 4.4, vil redusere kostnaden for utfasing av
mineralolje ved det enkelte landbruksbygg. Erfaringstall og brukerundersøkelser fra Innovasjon
Norges Bioenergiprogram 12 viser at en omlegging til fornybar oppvarmingsløsning (som regel
vannbåren varme basert på fyring med flis og halm), ofte vil være lønnsom investering for
gårdbrukerne. Brukerne rapporterer også om at ny oppvarmingsløsning gir bedre kvalitet på
oppvarmingen med høyere komfort for dyr og folk.
I tabell 2 gjengis et eksempel på kostnader ved investering og drift av et nytt flisfyringsanlegg ved et
gårdsbruk som har mottatt støtte under Bioenergiprogrammet. I eksempelet ble et 115 kW
flisfyringsanlegg installert til erstatning for oppvarming med direktevirkende elektrisitet, olje og ved.
Vannbåren varme fra flisefyringsanlegget dekker oppvarming av eksisterende hovedhus, kårbolig,
verksted, kontor og deler av storfefjøs. Fjøset hadde tidligere ikke tilskuddsvarme. Med lave
brenselskostander og støtte på inntil 33 prosent av investeringen gjennom Bioenergiprogrammet er
overgangen til flisfyring et lønnsomt tiltak for gårdbrukeren i eksempelet under. Innovasjon Norge
opplyser at oppvarmet areal normalt utvides betydelig ved investering og konvertering til bioenergi.
Det vil kunne være stor variasjon i kostnadene ved konvertering til alternativ oppvarmingsløsning ved
den enkelte gård.

12

Innovasjon Norges Effektundersøkelse på gårdsvarmeanlegg, 2014
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Tabell 2: Kostnadseksempel for nytt flisfyringsanlegg for oppvarming av eksisterende hovedhus, kårbolig, verksted, kontor og deler av
storfefjøs. Kilde: Innovasjon Norges Bioenergiprogram.

Nytt flisfyringsanlegg på gårdsbruk (115 kW / 200. 000 kWh/år)
Brenselskostnader for flis

0,22 kr/kWh

Vedlikehold

0,06 kr/kWh

Drift/ettersyn

0,06 kr/kWh

Sum drifts- og vedlikeholdskostnader

0,34 kr/kWh

Fyrhus, materialer og montering

kr

160 000

Grunnarbeid fyrhus, inkl. masser

kr

425 000

Graving av tomt og rørgate

kr

90 000

Fyringsanlegg inkl. montering

kr

80 000

Rørlegger

kr

35 000

Fjernvarmerør

kr

20 000

Elektrisk arbeid og utstyr

kr

20 000

Diverse uforutsette kostnader

kr

30 000

Sum investeringskostnad

kr

860 000

Investeringskostnad / kW

Kr

7478

KLD ber om høringsinstansenes erfaringer og synspunkter på kostnader og nytte ved utfasing av bruk
av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket.

5. Forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av midlertidige
bygninger
5.1 Oppsummering og begrunnelse for forslaget
KLD foreslår at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger også skal omfatte
midlertidige bygninger. Det er antatt at denne bygningstypen i hovedsak omfatter ulike former for
brakker, men det kan også være andre midlertidige bygninger. Bruk av mineralolje til byggvarme og
byggtørk av bygg under oppføring, er ikke omfattet av forslaget, da dette er utenfor forskriftens
virkeområde.
Bakgrunnen for å inkludere midlertidige bygninger, er at bruk av mineralolje til oppvarming av
midlertidige bygninger er en fossil oppvarmingsløsning som vi antar i stor grad kan erstattes med
fornybare alternativer. Det er relativt betydelige klimagassutslipp fra bruk av mineralolje til
oppvarming i bygge- og anleggsvirksomhet; om lag 73 000 tonn CO2 i 2015 (ca. 20% av øvrige
yrkesbygg). KLD har ikke informasjon om hvor mye mineralolje som går til oppvarming av
midlertidige bygninger som brakker. KLD antar at det er en mindre andel av utslippene fra
oppvarming i bygge- og anleggsvirksomheten som er knyttet til oppvarming av disse bygningene. Et
forbud mot bruk av mineralolje i midlertidige bygninger vil dermed ha begrenset klimaeffekt. Det
antas tilsvarende at utfasing av bruk av mineralolje til oppvarming samlet sett vil ha begrensede
kostnader, fordi antall fyringsanlegg i midlertidige bygninger er begrenset. Regjeringen vil i løpet av
12

2017 utrede muligheten for reduksjon av øvrig bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking
ved bygge- og anleggsplasser.
Foreløpige tilbakemeldinger, blant annet i høringsrunden om det generelle forbudet, tyder på at mange
midlertidige bygninger i dag benytter elektrisitet. KLD antar at det også benyttes gass og oljefyring i
noen grad. KLD presiserer at unntakene som gjelder forsyningssikkerhet (§6), utfall av annen
varmekilde (§7) og unntak av særskilte grunner (§12) fortsatt skal gjelde, også for midlertidige bygg.

5.2 Midlertidige bygninger - hvilke bygg skal omfattes?
For å klargjøre at forbudet gjelder både permanente og midlertidige bygninger, foreslås det å definere
ordet "bygning" i forskriften. Følgende definisjon av "bygning" legges til grunn:
Bygning: konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også
brakker og andre midlertidige bygninger.
Med midlertidige bygninger siktes det hovedsakelig til ulike former for midlertidige kontor- og
anleggsbrakker, men det kan også omfatte midlertidige bygninger, som midlertidige lagerbygg og
modulbygg mv, gitt at disse faller innenfor definisjonen som er foreslått ovenfor. Denne forståelsen
skiller seg noe fra forståelsen av midlertidige bygninger i bygningsregelverket, hvor det er satt en
tidsavgrensning på to år for hva som kan regnes som en midlertidig bygning, jf. plan- og
bygningsloven § 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første
ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 13.
I Kartverkets matrikkel (register over fast eiendom i Norge) er det registrert 3 238 boligbrakker i
landet. Oversikten omfatter kun bygg med omsluttede vegger. Det finnes ingen samlet oversikt over
midlertidige bygninger.
KLD foreslår at unntaket for midlertidige bygninger tas ut av forskriften.
Midlertidige bygninger vil da bli omfattet av forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming fra
2020, på lik linje med øvrige bygninger. Det er ingen nedre grense for hvor kort tid midlertidige
bygninger skal stå, for å være omfattet av forskriften.

5.3 Dagens forbruk av og utslipp fra olje i midlertidige bygninger
Tabell 3 nedenfor viser historisk utvikling i utslipp fra bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming i
bygg- og anleggsvirksomhet (nest øverst i svart skrift) i forhold til andre bygningskategorier (i grå
skrift). Som tabellen viser, har utslippene fra bruken av fossil energi som fyringsolje økt i bygg- og
anleggsvirksomhet de siste årene. Det er betydelig usikkerhet i tallgrunnlaget.

13

Midlertidige bygninger kan imidlertid stå lengre enn 2 år dersom kommunen tillater dette, i henhold til planog bygningsloven.

13

Tabell 3 Utslipp fra bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming, tonn CO2 14:

Det er relativt betydelige klimagassutslipp fra oljefyring til oppvarming i bygge- og
anleggsvirksomhet; om lag 73 000 tonn CO2 i 2015. Det er imidlertid vanskelig å skille ut hvor mye
som går til hvilke formål, for eksempel til oppvarming av brakker, byggvarme og byggtørk mv. Dette
skyldes at statistikken er basert på tall for omsetning av mineralolje (salgstall), og inneholder derfor
ikke informasjon om hvor eller til hvilket formål mineraloljen er brukt. På grunnlag av
tilbakemeldinger fra utbyggere og leverandører (blant annet gjengitt av DNV-GL 2017 og Vista
Analyse 2016) antar KLD at det er en mindre andel av utslippene som er knyttet til oppvarming av
midlertidige bygninger som brakker.
I henhold til rapport fra Vista Analyse (2016) er det uvanlig med fossilbaserte varmeinstallasjoner i
midlertidige bygninger. Elektrisk strålevarme benyttes for kortere perioder og ved behov for
punktvarme, og i noen sjeldne tilfeller brukes gassdrevne strålevarmekilder til slike formål. I
fullklimatiserte midlertidige bygninger, for eksempel anleggsbrakker og skolepaviljonger, benyttes
gjerne direkte elektrisitet eller luft-til-luft varmepumpe. Det foreligger ikke informasjon om hvor
mange midlertidige bygninger som i dag dekker oppvarmingsbehovet med fyring med mineralolje.
KLD ber om høringsinstansenes erfaringer og synspunkter på dagens forbruk av mineralolje til
oppvarming av midlertidige bygninger.

5.4 Alternativer til bruk av mineralolje til oppvarming av midlertidige bygninger
KLD antar at det brukes mineralolje til oppvarming av brakker, både i forbindelse med bygge- og
anleggsarbeid og til annen bruk. De mest relevante fornybare alternativene til oljefyring i midlertidige
bygg er direkte elektrisk oppvarming, bioenergi (bioolje, flis- eller pelletskjel, biogass), samt til en
viss grad fjernvarme (primært for midlertidige bygninger på byggeplasser) se nærmere beskrivelse av
alternativer i kap 4.4 og konsekvensutredningen til det generelle forbudet. Vista Analyse (2016)
nevner bioolje og elektrisk strålevarme som alternativ til fossil olje og gass. Det vil antagelig også
være svært relevant å erstatte mineralolje med fossil alternativer som gass og propan. I områder hvor
tilgangen på fjernvarme eller elektrisitet er begrenset vil det være behov for transportable
oppvarmingsløsninger som kan transporteres og settes opp på kort tid, for eksempel oppvarming med
biopellets eller biodiesel. KLD antar at det i dag kan være noen geografiske variasjoner i tilgang på
utstyr og energiløsninger, for eksempel utleie av utstyr, og tilgjengelighet til tilstrekkelig elektrisitet,

14

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 8940
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fjernvarme eller biodiesel. Et forbud mot bruk av mineralolje for midlertidige bygninger ventes å
utvikle markedene for slike løsninger.
KLD ber her om høringsinstansenes synspunkter og erfaringer med muligheten for å erstatte
mineralolje med fornybar energi i midlertidige bygninger, og eventuelle geografiske variasjoner for
tilgjengeligheten for fornybare energiløsninger for midlertidige bygninger.

5.5 Antatte konsekvenser – klimagassutslipp, kostnader og andre effekter ved et
forbud
Det er ikke gjort framskrivinger av utslipp fra bygge- og anleggssektoren generelt, eller midlertidige
bygninger spesielt. Tilgjengelig statistikk skiller ikke mellom utslipp fra midlertidige bygninger og
øvrige utslipp fra oppvarming i bygg- og anleggsvirksomheten. De historiske tallene for bygge- og
anleggsvirksomheten viser imidlertid en økning i bruken av olje og gass til oppvarming i denne
sektoren de senere år. Dette kan tale for at vi kan forvente økte utslipp fra denne sektoren i årene
fremover, dersom ingen tiltak settes inn for å redusere utslippene. Et forbud mot bruk av mineralolje
til oppvarming av midlertidige bygninger vil kunne gi reduserte klimagassutslipp fra oljeforbruk i
denne sektoren. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste hvor stor denne reduksjonen vil kunne bli, siden
vi ikke kjenner omfanget av oljeforbruk i midlertidige bygg. KLD antar at oljeforbruket til
oppvarming av midlertidige bygninger utgjør en mindre andel av de totale utslippene fra oppvarming i
bygge- og anleggsvirksomheten.
Som for driftsbygninger i landbruket, er det her antatt at oljefyring erstattes med fornybar energi.
Dersom oljefyringen erstattes med fossil gass, vil klimaeffekten bli redusert. Dersom oljefyring blir
erstattet med fast biobrensel, vil det kunne gi noe økt risiko for lokal luftforurensning.
Når det gjelder kostnader for utfasing av oljefyring i midlertidige bygninger, er det ikke gjort egne
beregninger for disse bygningene. Det antas at kostnadene ved utfasing av mineralolje for midlertidige
bygninger skiller seg noe fra kostnadene for øvrige yrkesbygg. Det vil i liten grad være kostnader
knyttet til å fjerne nedgravde oljetanker. De øvrige nytte- og kostnadseffektene vil antagelig være
tilsvarende som for øvrige yrkesbygg; dvs. kostnader knyttet til investering i ny varmeløsning, og
nytte i form av reduserte energikostnader for ny løsning. Reduserte CO2-utslipp er også en viktig
nytteeffekt, men dette er ikke prissatt.
Et forbud rettet mot yrkesbygg er generelt vurdert å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Informasjonen om bruken av mineralolje til oppvarming av midlertidige bygg er begrenset, men flere
høringsinnspill i forbindelse med høringen av det generelle forbudet pekte på at det finnes gode
alternativer også for denne typen bygninger.
KLD ber om høringsinstansenes erfaringer og synspunkter på kostnader og nytte for å erstatte bruken
av mineralolje med fornybar energi til oppvarming av midlertidige bygninger.
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6. Forslag til forskriftsendringer
KLD ber om innspill til de foreslåtte endringene i forskriften. Endringsforslag er markert med
overstreking (forslag til fjerning av tekst), og kursiv (forslag til ny tekst).

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Hjemmel: Fastsatt av Klima og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet [dato]
med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, § 49, §
52a, § 81 og § 85, jf. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, jf.
kgl.res. 8. juli 1983, og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 10-6 jf. Forskrift 30. november 2004 nr. 1557.
I
§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av
bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten ivaretas.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med
nominell termisk effekt fra og med 1 MW.
Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av
fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
b) driftsbygninger i landbruket
Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger hvis hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller
bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter. Dette gjelder likevel ikke for driftsbygninger i
landbruket.
d) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres lengre enn 2 år
§ 3. Definisjoner
I denne forskriften menes med
a) Mineralolje: lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som
er flytende ved standard trykk og temperatur.
b) Oppvarming: oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann.
c) Bygning: konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også
brakker og andre midlertidige bygninger.
c) Driftsbygning i landbruket: Bygning som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i
forbindelse med landbruksdrift
d) Fjernvarmeanlegg: betegnelse på teknisk utrustning og tilhørende bygningstekniske konstruksjoner
for produksjon, overføring og fordeling av varmtvann eller annen varmebærer til eksterne forbrukere,
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jf. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 1-3
annet ledd.
§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming
Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges
vassdrags- og energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i
fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til
oppvarming av bygninger.
§ 5. Meldeplikt for nettselskap
Nettselskap som har tilknytnings- eller leveringsplikt etter energiloven kapittel 3 skal uten
ugrunnet opphold melde fra til Norges vassdrags- og energidirektorat dersom utfasing av mineralolje
til oppvarming antas å få betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, og hvor tiltak for å
bedre forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft. Kopi av
meldingen skal sendes berørte kommuner.
§ 6. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at
forbudet i § 4 ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset
periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. Slikt vedtak skal fattes
før 1. januar 2020. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det også fattes slikt vedtak etter dette
tidspunktet.
Når det er fattet vedtak etter første ledd skal NVE også orientere berørte kommuner.
§ 7. Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde
Forbudet i § 4 er ikke til hinder for at mineralolje brukes ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet
inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet.
Med driftsforstyrrelser forstås her utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller
mislykket innkobling som følge av feil i kraftsystemet, slik dette forstås i forskrift
Hvis det foreligger feil eller skade som gjør at øvrige oppvarmingskilder i bygningen eller i
fjernvarmeanlegget ikke kan brukes, er forbudet i § 4 ikke til hinder for at mineralolje kan brukes til
oppvarming. Bruk av mineralolje til oppvarming skal da begrenses til den tiden det tar å utbedre slik
feil eller skade uten ugrunnet opphold.
§ 8. Ansvar for eier og bruker av fyringsanlegg
Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften
overholdes.
§ 9. Tilsyn
Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med §§ 5, 7 første og annet ledd, samt
vedtak fattet i medhold av § 6. Kommunen eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger fører
tilsyn med øvrige bestemmelser i denne forskriften.
§ 10. Opplysningsplikt for enhver som omsetter mineralolje til sluttbruker
Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 49 pålegge enhver som omsetter
mineralolje til sluttbruker å fremlegge oversikt over kunder og omsatt volum. Opplysningsplikten
gjelder tilsvarende overfor Norges vassdrags- og energidirektorat, jf. energiloven § 10-1 tredje ledd.
§ 11. Gebyr
Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at
bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens
kostnader. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 12. Unntak
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Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner
foreligger.
§ 13. Klage
Vedtak truffet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak truffet av Norges
vassdrags- og energidirektorat kan påklages til Olje- og energidepartementet.
II
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4 som trer i kraft 1. januar 2020.
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