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Høring - forbud mot fyring med mineralolje 
 

Forbrukerrådet viser til høring av «forslag om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til 
oppvarming av bygninger fra 2020» datert 7. oktober 2016 og takker for muligheten til å komme 
med innspill.  
 
I høringsbrevet vises det til bakgrunnen for forskriftsforslaget som er klimaforliket fra 2012 (Innst. 
390 S (2011-2012)). I Stortingets anmodningsvedtak nr. 563, 11. juni 2012 ble følgende vedtatt:  
"Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til 
grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en 
overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at 
forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas."  
 
Hensikten med et forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) er å redusere utslipp av 
klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten 
ivaretas. Forslaget innebærer at fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger forbys fra 1. 
januar 2020.  
 
Det foreslås unntak for fritidsboliger til og med 70 m2 bruksareal. Dette er samme grense for 
unntak som anvendes i energikravene i byggteknisk forskrift, kapittel 14. Av høringsbrevet 
fremkommer det også at et mulig alternativ til et unntak basert på bruksareal er et unntak for 
fritidsboliger som ikke har tilknytning til strømnettet. KLD ber i høringsbrevet om 
høringsinstansenes syn på behovet for unntak for fritidsboliger og hvilke fritidsboliger som evt. bør 
omfattes av unntaket. 
 
Forbrukerrådet gir sin tilslutning til formålet med forbudet mot fyring, men mener at det 
foreslåtte unntaket for fritidsboliger ikke er tilstrekkelig. Vi har ikke innhentet tall på antall hytter 
som er over 70kvm, og som ikke er tilknyttet strømnettet, men legger til grunn at dette vil gjelde 
et betydelig antall. I realiteten vil disse fritidsboligene bli vanskelige å benytte om høsten og 
vinteren. Vi vil her vise til at hverken biofyringsolje eller pellets er gode alternativer da det ikke 
tåler kulde. Parafin fremstår som det eneste alternativet da det tåler kulde.  Unntaket bør derfor 
gjelde alle fritidsboliger som ikke har tilknytning til strømnett da disse i realiteten ikke har 
alternative fyringskilder til parafin. I de fleste tilfeller vil et dette unntaket gjelde sporadisk bruk av 
en hytte noen få dager/uker i året.  
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Høringsforslaget legger opp til at kommunen enkelttilfeller kan gjøre unntak fra forbudet i dersom 
særlige grunner foreligger. Dersom forbudet mot bruk av fyring med mineraloljer skal gjelde alle 
hytter over 70 kvm er det grunn til å forvente mange søknader. At hytter som ikke er koblet til 
strømnettet i realiteten ikke har alternative fyringskilder til parafin fremstår som et godt grunnlag 
for unntak. At de skal måtte søke om unntak virker både byråkratisk og unødvendig belastende for 
hytteeier.    
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