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Oslo, 1. oktober 2015 
 
Til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 
 
Når sendes forbudet mot fossil oljefyring på høring? 
 
Å fase ut bruken av fossil olje til oppvarming i byggsektoren er et både enkelt, virkningsfullt og 
politisk ukontroversielt klimatiltak, og både Regjering og Storting har gått inn for å få på plass et 
slikt forbud i 2020 (Innst. 390 S – 2011–2012 og Meld. St. 21 (2011–2012)). I januar i 2015 ba 
Stortinget regjeringen vurdere å utvide forbudet til også å omfatte spisslast i bygg utover boliger. 
 
Bellona, EnergiNorge, Naturvernforbundet, Norsk Bioenergiforening, Norsk Varme, Norsk 
Solenergiforening, Norsk Varmepumpeforening, Rørentreprenørene, VVS-foreningen og Zero 
ser frem til at forbudet sendes på høring og iverksettes i tråd med norsk klimapolitikk. Det var 
derfor positivt at Miljødirektoratet 12. mars i år la frem og oversendte sitt forslag til forbud mot 
bruk av fossil olje til oppvarming av boliger og som grunnlast i øvrige bygninger fra 2020 til 
Klima- og miljødepartementet.   
 
Avsendere av brevet ser frem til å komme med våre innspill til det grundige arbeidet som blir 
gjort, men etterlyser samtidig fortgang i saken for å sikre en effektiv overgang fra fossil til 
fornybar oppvarming fram mot 2020, samt at forbud mot fossil olje som spisslast inkluderes i 
høringen. Vi har vært i kontakt med saksbehandlere i Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementet, men ingen har kunnet gi et klart svar på når forskriften vil komme på høring.   
 
Desto lengre tid som brukes på å få på plass forbudet, desto kortere tid har husholdninger, 
bedrifter og kommuner til å gjennomføre investeringer for å innfri forbudet. I tillegg har store 
forbrukere av fyringsolje, som for eksempel borettslag, normalt lengre beslutningstid. Hvis 
endelig forbudstekst vedtas for tett opptil 2020 frykter vi at det ikke vil være tilstrekkelig tid til å 
gjennomføre en konvertering hvor de beste og mest langsiktige løsningene blir valgt. 
 
Nå har myndighetene brukt tre år på å utrede forbudet mot fossil oljefyring, mens det er fire år til 
forbudet skal tre i kraft. Det kan ikke være slik at det tar lenger tid å utrede et forbud enn tiden 
175 000 bolig- og byggeierne får til å erstatte fossil oljefyring med fornybar energi. Avsendere av 
brevet vil understreke at sendrektigheten fører til at verdifull tid for å ta gode beslutninger sløses 
bort. Videre vil vi understreke at i nåværende situasjon med økt arbeidsledighet i Norge vil et 
klart forbud bidra til nye grønne arbeidsplasser over hele landet. 
 
Vi ber om svar på følgende spørsmål: 
 
Når sendes forskriften med forbud mot fossil oljefyring ut på høring, og vil den også gjelde spisslast i alle bygg?  
 
Vi håper at svaret på overnevnte spørsmål innebærer at Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 
innen kort tid sender forbudet på høring, inkludert en tidsplan for å vedta forskriftene. Vi 
anbefaler også at Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet 
og Finansdepartementet bidrar til å gjøre forbudet gjennomførbart gjennom målrettet 
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virkemiddelbruk: som forbedret støtteordninger i henhold til Klimaforliket og 
regjeringsplattformen, samt en økning av avgiftene på fossilt brensel. 
  
Svar kan sendes til fagrådgivere i de relevante organisasjonene: kr@naturvernforbundet.no, 
lene@bellona.no, guro@zero.no, river@novap.no, knut.olav@vvs-foreningen.no,  
martin@nobio.no, eli@rornorge.no,  gnist@norskvarme.org tmb@energinorge.no, 
dc@energinorge.no og als@solenergi.no. Spørsmål angående henvendelsen kan stilles til 
fagrådgiver på bygg og forbruk i Naturvernforbundet, Kristin Hildre Rørvik på e-post: 
kr@naturvernforbundet.no eller tlf: 913 05 213. 
 
Vi ser frem til å høre fra dere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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