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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FORBUD MOT BRUK AV
MINERALOLJE TIL OPPVARMING AV DRIFTSBYGNINGER I
LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER FRA 2020
Naturvernforbundet viser til høring av forslaget og vil med denne uttalelsen støtte
departementets forslag om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger fra 2020. Utfasing av oljefyring er
viktig for å redusere klimagassutslipp, men ville også kunne bidra til mindre forurensing
av jord og vann – og også luft, avhengig av alternativ.
Når dette forbudet nå forhåpentlig kommer på plass, er det nødvendig å ta neste skritt,
som bør handle om forbud mot fossil oppvarming av fjernvarme. Denne sektoren stått for
klimagassutslipp på mellom 50 000 og 200 000 tonn CO2 årlig. Sett i lys av at mange
fjernvarmeleverandører alt er godt i gang med å fase ut fossil oljefyring, er det på tide
med et forbud som påskynder dette.
Naturvernforbundet etterlyser også et forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming,
jamfør Stortingets behandling av energimeldingen. Vi frykter at et manglende forbud kan
bidra til kostbare feilinvesteringer i oppvarmingssystemer og infrastruktur for fossil gass
som vil gjøre det vanskeligere å få til et forbud mot all fossil oppvarming av bygninger
seinere. Et forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger bør gjelde fra
seinest 2022.
Parallelt med innføring av forbud må det tas i bruk virkemidler som fremmer de beste
alternative løsningene til fyring med fossil olje. På den måten unngår vi at direkte bruk av
elektrisitet til oppvarming øker, og sikrer at bioressursene blir brukt på en måte som gir
størst klimagevinst. Myndighetene må følges opp med en helhetlig politikk på dette feltet.
For at forbud mot fyring med mineralolje skal innfris i praksis, er det behov for å sette inn
en stor innsats i arbeidet med å gjøre forbud, byggeiers forpliktelser, de gode løsningene,
installatørene og mulighetene for økonomisk tilskudd kjent for byggeierne.
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