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Høring -forbud mot fyring med mineralolje
Det vises til høringsbrev fra KLD av 12.10.2016 om forbud mot fyring med mineralolje. Nedenfor
følger høringssvar fra Byggenæringens Landsforening, BNL.
BNL er en arbeidsgiverorganisasjon med 15 bransjer innen bygghåndverksbedrifter,
entreprenører, byggevareindustri og profesjonelle eiendomsbedrifter. BNL er nest største
landsforening i NHO og har i overkant av 4000 medlemsbedrifter med mer enn 72 000 ansatte.


BNL støtter forslaget om å forby bruk av mineralolje som grunnlast til oppvarming.
Dette har vært bebudet lenge og har stor betydning for reduksjon av klimagasser fra
oppvarming av bygg.



BNL mener man også bør forby fossil olje til spisslast, men at det foreløpig ikke synes å
være gode nok alternative løsninger sett i en total sammenheng. Med dette mener vi
løsninger om er økonomisk akseptable for byggeier, som sikrer forsynings- og
leveringssikkerhet og som gir vesentlig lavere utslipp. Det er behov for videre utvikling av
alternative løsninger som gjør at også fossil olje til spisslast kan forbys. Vi er usikre på om
dette vil være på plass innen 2020.
Funksjoner som krever eget nødaggregat, for eksempel i sykehus, der bruk av fossil
brensel kan vurderes tillatt i eksisterende anlegg til spisslast, evt med en begrensing til
antall timer pr år, bør være unntatt fra forbudet. Spisslast utgjør i dag svært liten andel i
disse eksisterende anleggene, sannsynligvis under 2-3% av totalt forbruk.



Det foreslås at det skal være unntak for fjernvarmeanlegg over 1 MV installert termisk
effekt (også kalt nærvarmeanlegg). Vi oppfatter høringsnotatet slik at det skal komme en
ny høring om bruk av fossil olje i fjernvarmeanlegg generelt. BNL mener at
fjernvarmeanlegg må underlegges det samme strenge regelverket med hensyn til utslipp
som for fyring i bygninger, og at unntak knyttes til beredskap. BNL vil for øvrig
kommentere at det ikke er enkelt å lese ut av høringsnotatene hvordan beredskap
generelt er vurdert og tenkt løst.
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