
Oljefyring blir forbudt i 2020 – hva blir
kommunenes ansvar?



Nyhetsklipp: Cicero, 2018

Hvorfor redusere oljefyring?

▪ Effektivt, modent og lønnsomt klimatiltak

▪ Mange fornybare alternativer tilgjengelig

▪ Oljefyring mer enn halvert siden 1990

▪ 50% av utslipp fra oppvarming, 600 000 tonn

▪ Mindre betydning for forsyningssikkerhet

▪ Andre miljøeffekter – nedgravde oljetanker



Hvorfor forbud?

▪ Forbud er ett av flere 

virkemidler 

▪ Andre virkemidler: CO2-avgift, 

Enova-støtte, kommunal støtte 

osv.

▪ Stortinget: Varslet forbud i 2012

▪ Flere høringsrunder 

▪ Lagt fram 2017, fastsatt 2018
Terje Fjelldal i Oslo ble oljefri med støtte fra 

kommunen. Foto: Oslo kommune



▪ Forurensningsloven og energiloven 

▪ Forskrift på Lovdata og veileder hos 
Miljødirektoratet

▪ Forskriften fastsatt juni 2018

▪ Forbudet (§ 4) gjelder fra 1.1.2020

▪ Gjelder både boliger og yrkesbygg/næringsbygg

▪ Gjelder både grunnlast og spisslast

▪ Enkelte unntak 

▪ Kommunen følger opp

Ny forskrift om forbud mot fyring med 
mineralolje til oppvarming av bygninger

Nyhetsoppslag fra VVSforum.no, 15. juni 2017

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf


Unntak for visse typer bygg 

− Fritidsboliger, fyrstasjoner og seterbygninger 

utenfor strømnettet - unntak

− Bygg der hovedformålet med forbrenningsanlegget 

er å levere energi til fremstilling og/eller 

bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter 

- unntak

− Driftsbygninger i landbruket – utsatt frist til 2025

− Sykehus med døgnkontinuerlig drift – utsatt frist til 

2025 Fyrstasjon. Foto: Kystverket



Unntak for typer bruk og områder

▪ Unntak for fjernvarme (§ 2)

Fra og med 1 MW

▪ Unntak for forsyningssikkerhet § 6 (NVE)

NVE - avgrenset geografisk område - tidsavgrenset periode

▪ Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen 
varmekilde § 7 (NVE)

Kun ved forstyrrelser/utfall – ikke ordinær drift, f.eks. kulde 

▪ Unntak av særlige grunner § 12 (kommunen)

F.eks. utilsiktede konsekvenser, uforholdsmessig høye kostnader 
eller teknisk umulig eller svært utfordrende. Fjernvarmerør. Foto: Miljødirektoratet



Hvem skal ha ansvar for hva?

▪ Eier og bruker har ansvar for at forbudet overholdes

▪ Miljødirektoratet og NVE veileder

▪ NVE fører tilsyn med forsyningssikkerhet

▪ Kommunen

– fører tilsyn med at forbudet overholdes § 9

– kan innhente kundelister fra oljeselskaper (omsettere) § 10

– kan gebyrfinansiere tilsynet (selvkost) § 11

– mottar søknader om unntak av særlige grunner § 12



Enova: Veiledning og støtte til forbrukere 



Enova: Tilskudd til oljeutfasing 2015 - 2019



Hva kan Enova støtte – ut 2019?

▪ Støtte oljefyr/-kjel og fjerning av oljetank
– I 2019 gir Enova 10 000 kroner i støtte til dem som bytter ut oljefyren med en væske-til-

vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller 

fjernvarme. I tillegg kommer støtten til den nye varmeløsningen. 

▪ Fjerning av oljekamin og oljetank
– Har du oljekamin, får du 3 000 kr hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, 

pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

▪ Les mer om Enovatilskuddet på

https://www.enova.no/privat/

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljekamin-og-tank/
https://www.enova.no/privat/


Veileder til forskriften 

• Veiledning til kommunene

• Konkrete eksempler

• Hva ligger i bestemmelsene
• https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/

publikasjoner/M1083/M1083.pdf

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf


Presiseringer

▪ Forbudet gjelder ikke:

– Biofyringsolje

– Gass

– Andre formål enn oppvarming av bygg:

• Tørking

• Produksjon/prosessenergi

• Veibygging 

• Utendørs oppvarming  Biofyringsolje. Foto: Eco-1



Hva så med oljetanken?

Foto: Digitalarkivet



Spørsmål og svar om oljetanker

https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/

Rør til oljetank. Foto: Miljødirektoratet

https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/


Anbefalinger til kommunen

▪ Informer innbyggere (f.eks. 

feietilsyn, oljetankregister, 

nett) om forbudet

▪ Vis til Enova for støtte – søk 

før 2020

▪ Fjern oljefyring i egne bygg

▪ Vedta lokal forskrift om 

oljetanker/ kap. 1 i 

forurensningsforskriften
Skjermdump fra oljefri.no




