Forslag til forskrift om endring i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning
av forurensning (forurensningsforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Klima og miljødepartementet [og Olje- og energidepartementet] [dato] med hjemmel i lov
13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, jf. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning, jf. kgl.res. 8. juli 1983, [jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. §§ 10-6 og 3-3, jf. Forskrift 30. november 2004 nr.
1557].

I
I forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 8A Forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i boliger og øvrige bygninger:
§ 8A-1. Formål
Formålet med dette kapittelet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av
bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten ivaretas.
§ 8A-2. Virkeområde
Dette kapittelet gjelder for bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittelet er bygninger som får sitt varmebehov
dekket fra fjernvarmeanlegg som er konsesjonspliktig etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energiloven).
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittelet er fritidsboliger med bruksareal mindre
enn 50 kvm.
§ 8A-3. Definisjoner
I dette kapittelet menes med
a) Fossil olje: lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av fossil
opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.
b) Fyringsanlegg: teknisk innretning hvor brensel oksideres med sikte på anvendelse av
den frembrakte varme.
c) Oppvarming: oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann med sikte på
menneskers opphold.
d) Bolig: bygning regulert til boligformål. Som bolig regnes også boenheter med egen
oppvarming i flerfunksjonsbygning og flerfunksjonsbygning som har felles
varmeanlegg og hvor boligareal utgjør minst 50 prosent av bruksarealet. Fritidsboliger
over 50 kvm bruksareal skal også regnes som bolig.

e) Øvrige bygninger: alle bygninger som ikke omfattes av kategorien bolig.
f) Grunnlast: grunnlast er den effekten som skal til for å dekke hoveddelen av
bygningens varmebehov over året i et normalår.
g) Spisslast: spisslast er den effekten som i tillegg til grunnlasten skal til for å dekke
effektbehovet til oppvarming ved dimensjonerende utetemperaturer.
§ 8A-4. Forbud mot å bruke fossil olje til oppvarming
Det er forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av boliger og øvrige bygninger.
Fossil olje kan likevel brukes til spisslast i øvrige bygninger når utetemperaturen
medfører at grunnlasten ikke dekker bygningens varmebehov. Fossil olje kan maksimalt
dekke 30 prosent av bygningens varmebehov over året i et normalår.
§ 8A-5. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at
forbudet i § 8A-4 ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område innenfor en
tidsavgrenset periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det.
Slikt vedtak skal fattes før 1. januar 2020. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det også
fattes slikt vedtak etter dette tidspunktet.
§8A-6. Meldeplikt for nettselskap
Nettselskap som har tilknytnings- eller leveringsplikt etter energiloven kapittel 3 skal
uten ugrunnet opphold melde fra til Norges vassdrags- og energidirektorat dersom planlagt
utfasing av fossil olje til oppvarming vil gi nettmessige konsekvenser av betydning for
forsyningssikkerheten.
§ 8A-7. Unntak ved driftsforstyrrelser
Forbudet i § 8A-4 er ikke til hinder for at fossil olje brukes ved driftsforstyrrelser i
kraftsystemet inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet.
Med driftsforstyrrelser forstås her utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller
mislykket innkobling som følge av feil i kraftsystemet, slik dette forstås i forskrift 30.
november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Hvis det foreligger feil eller skade som gjør at bygningens øvrige oppvarmingsanlegg
ikke kan brukes, er forbudet i § 8A-4 ikke til hinder for at fossil olje kan brukes til
oppvarming. Bruk av fossil olje til oppvarming skal da begrenses til den tiden det tar å
utbedre slik feil eller skade uten ugrunnet opphold.
§ 8A-8. Ansvar
Eier og bruker av fyringsanlegg er ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittelet
overholdes. I tillegg er eier av bygningen ansvarlig for at bygningen har en
oppvarmingsløsning som gjør det mulig å overholde bestemmelsene i dette kapittelet.

§ 8A-9. Tilsyn og kontroll
Kommunen eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at
bestemmelsene i dette kapittelet følges.
Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at nettselskapenes meldeplikt i
§ 8A-6 overholdes.
§ 8A-10. Klage
Vedtak truffet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen.
Vedtak truffet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til Olje- og
energidepartementet.

II
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 8A-4 som trer i kraft 1. januar 2020.

