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Forslag til nye energikrav i teknisk forskrift. 

Flogas Norge AS er Skandinavias største distributør av propan gass (LPG) for oppvarming og 

industrielle formål. Vi ønsker å kommentere forslaget om skjerpet regulering av fossil energi. 

I punkt 2.4.1 står det at: (…) Hovedformålet med å skjerpe inn krav til fossil energi er å hindre 

klimagassutslipp. (…) 

Punkt 2.4.1 og høringsnotatet for øvrig nevner ingen ting om viktigheten av å redusere lokal 

luftforurensning i de store byene selv om dette er et kjent problem for folkehelsen som også har 

medført at Norge er stevnet inn for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv.  

[Link til artikkel i VG]. Ved forbrenning av gass slippes det ikke ut partikler eller sot, og utslippene av 

NOx er tilnærmet neglisjerbare. Dette er en stor fordel for lokal luftforurensning, da NOx og PM er 

årsaken til over 500 dødsfall i Norge per år [Link] hvorav ca. 100 dødsfall per år bare i Oslo [Link].  

EU’s temastrategi for luftforurensning sier at utslippene av PM og NOx skal reduseres med ca. 60% 

fra 2000 til 2020. [Link]. Hovedkildene til denne forurensningen er transport og husholdninger. 

Flogas Norge AS mener derfor at DiBK ved utforming av TEK17 ikke bare må ta hensyn til CO2-

utslipp men derimot definere at man skal ta hensyn til utslipp som fører til global oppvarming, 

samt utslipp som fører til lokal forurensning.  

 

Hvorfor skrive «global oppvarming» istedenfor «klimagassutslipp»? Fordi det finnes utslipp som fører 

til global oppvarming som ikke er definert av Kyotoprotokollen som klimagasser, men som likevel står 

for en stor del av den globale oppvarmingen. Vi tenker primært på Black Carbon eller sort karbon, 

heretter forkortet som BC. 

Hva sier det internasjonale klimapanelet om utslipp fra bygg? 

Chapter 9 – Buildings, Executive Summary [Link til IPCC AR5, WGIII, se side 671] 

In 2010 buildings accounted for 32 % of total global final energy use, 19 % of energy-related 

GHG emissions (including electricity-related), approximately one-third of black carbon 

emissions, and an eighth to a third of F-gases (medium evidence, medium agreement). 

Hva er BC? (definisjon fra IPCC-rapporten) 

Black carbon (BC): Operationally defined aerosol species based on measurement of light 
absorption and chemical reactivity and / or thermal stability. It is sometimes referred to as 
soot. BC is mostly formed by the incomplete combustion of fossil fuels, biofuels, and biomass 
but it also occurs naturally. It stays in the atmosphere only for days or weeks. It is the most 
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strongly light-absorbing component of particulate matter (PM) and has a warming effect by 
absorbing heat into the atmosphere and reducing the albedo when deposited on ice or snow. 

 

Hvordan påvirker BC klimaet? 

Dette diagrammet fra IPCC-rapporten side 361 viser at BC antas å være den 3. største 

bidragsyteren til global oppvarming etter CO2 og metan: 

 
Hva er kildene til BC? 
 

I Skandinavia er kildene hovedsakelig fyring med biomasse og flytende drivstoff.  
Miljødirektoratets sektorrapport M90/2013 sier: «Det er vesentlige utslipp fra oppvarming i 
husholdninger, og disse stammer primært fra BC fra vedfyring.»  
 
Stolpediagrammet nedenfor er fra samme rapport og antyder at BC fra norske husholdninger står 
for nesten 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig: 
 

 



 

Utslippene av BC fra norske husholdninger gir altså til sammenlikning ca. 6 ganger større negativ 

klimaeffekt enn det totale utslippet av CO2 fra forbrenning av all LPG som distribueres i Norge til 

industri og oppvarming. 

IPCC-rapporten (side 29) sier for øvrig at det med stor sikkerhet vil gi store helsefordeler å gå vekk fra 

brensel av tradisjonell biomasse: 

“A transition away from the use of traditional biomass and the more efficient combustion of 
solid fuels reduce air pollutant emissions, such as sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), 
carbon monoxide (CO), and black carbon (BC), and thus yield large health benefits (high 
confidence).”  

 
Med ovennevnte tydelige konklusjon bør det være enkelt å forstå at de tidligere TEK-kravene som 
har medført en økning i forbrenning av biobrensel i Norge ikke har vært positivt for lokal 
luftforurensning. NILU konkluderer med det samme i sin rapport om utfasing av oljefyring fra 2013 
[Link] 
 
Flogas Norge AS vil med dette påpeke at det i de tidligere TEK-kravene har vært galt å fokusere på 

en reduksjon av bruk av gass til husholdninger til fordel for biobrensler, og vi ønsker velkommen 

en revidering av TEK-kravene som ikke bare fokuserer på CO2-utslippet men den totale effekten på 

global oppvarming fra oppvarming av bygg samt effekten av forbedring av lokal luftforurensning. 

Andre viktige fordeler med bruk av gass: 

 Transportbehov inn til de store byene. Forskjellen i energitetthet tilsier at en lastebil med 
olje eller propan får med seg vesentlig mer energi enn en lastebil med pellets eller flis. 
Trafikkmengden forbundet med transport av energi vil øke betraktelig ved overgang til 
fornybare brensler. Transportbehovet ved bruk av biomasse er over 3 ganger større enn bruk 
av olje og gass. Og det er vel ikke ønskelig med økt trafikk inn i bysentrum? 

 Fornybar innblanding er på vei. Bio-DME og bio-Propan står nå på terskelen til å bli 
kommersialisert. Flogas støtter et prosjekt ved et pilotanlegg i Piteå i Sverige, styrt av Luleå 
tekniska universitet, som går ut på å videreutvikle råstoffbase og teknologi for å fremstille 
bio-DME, med utgangspunkt i dimetyleter (DME). DME har egenskaper som 
ligner propanens og kan håndteres på samme måte. DME kan framstilles av en del ulike 
råvarer, blant annet biomasse. Ved anlegget i Piteå arbeides det med å fremstille DME ut av 
såkalt svartlut, som er et restprodukt ved produksjon av papirmasse. Fra svartlut produseres 
bio-metanol som igjen er råvare for bio-DME. Om DME fremstilles av biologiske råvarer, for 
eksempel svartlut fra cellulosefabrikker, vil den ikke bidra til økte utslipp av karbondioksid 
ved forbrenning, da biobrensel defineres som fornybar energi.  
Det er denne måneden (mai 2015) gjort avtaler med 2 kommersielle aktører i Sverige 
(Svevia og SSAB) som vil kjøpe det som produseres av bio-DME i dette testanlegget for 
bruk i kommersielle formål. Det synes dessuten klart at det i Europa i slutten av 2016 vil bli 
produsert biopropan fra bio-glyserol, et restprodukt fra produksjon av biodiesel [Link]. 

 Grunnen til at jeg trekker dette frem nå er at det er viktig å forstå at begrepet biogass ikke 
bare behøver å være metan fra fornybare råvarer, det vil også kunne være propan fra 
fornybare råvarer så som bio-metanol og bio-glyserol. Det er en forutsetning for de 
fornybare alternativene at det finnes et eksisterende distribusjonsnett som produktet kan gå 
rett inn i. Dersom gass som spisslast forbys vil det være til hinder for investeringer i 
kommersielle produksjonsanlegg for disse fornybare alternativene. 
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Til slutt synes vi det er et poeng at bygninger skal bygges på passivhusnivå, og på sikt nesten 
nullenerginivå, og dermed har et lavt behov for energi. Volumene som trengs til oppvarming vil være 
betydelig mindre enn dagens. De praktiske negative konsekvensene ved bruk av fossil energi vil altså 
være minimale i fremtiden og fokuset burde derfor kunne dreie mer mot forsyningssikkerhet som 
taler til gassens fordel. 
 
På bakgrunn av alle ovennevnte informasjon, mener Flogas Norge AS at § 14-4 første ledd nr. 1 bør 

lyde:  

«Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossil olje, med unntak av 

varmeinstallasjon for olje som spisslast. Det er tillatt å installere varmeinstallasjon for gass.» 

 

Vi håper våre innspill blir lyttet til og vil gjerne bistå videre i arbeidet med å finne gode alternative 
oppvarmingsløsninger for fremtiden. 
 
Vi legger også ved litt faglitteratur som backer opp vår argumentasjon. Dette i form av et foredrag 

holdt under Den Norske Gasskonferansen den 24/3-2015, med kildehenvisning til litteratur som 

fremmer våre argumenter. 

Lokal luftforurensning generelt og BC spesielt er temaer som i dagens mediebilde får altfor liten 

oppmerksomhet. Vi er overbevist om at dette vil komme på dagsorden etter hvert som 

miljøbevegelsen og politikerne lærer seg mer om tematikken. 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thomas M. Edvardsen 
Salgsdirektør  
Flogas Norge AS 
 
 



Fordeler med LPG 

Bakgrunnsdata til foredrag holdt under Den Norske Gasskonferansen den 24/3-2015 

Thomas M. Edvardsen 

Salgsdirektør i Flogas Norge AS 

 

Introduksjon: 

LPG (Liquified Petroleum Gas) er en internasjonal 

samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan.  

I Norge er det i all hovedsak propan som distribueres og 

som man derfor forbinder med betegnelsen LPG.  

LPG fremstilles både gjennom å skille den ut av rikgass i 

produksjon av naturgass, og i destillasjon av råolje. Det 

produseres ca. 4 millioner tonn LPG i Norge per år [1] og 

innenlands forbruk er ca. 200.000 tonn per år [2]. 

LPG er en gass ved atmosfærisk trykk og normal romtemperatur, men omdannes lett til flytende 

form gjennom komprimering ved relativt lavt trykk (typisk 2-8 bar). Propan transporteres og lagres i 

væskeform i trykkbeholdere men forbrukes normalt i gassform. Propan koker ved minus 42 grader 

Celsius. Butan koker ved 0 grader Celsius. Propan i væskeform som fordamper danner et gassvolum 

som er ca. 250 ganger større enn væskens volum [3]. 

Ovennevnte faktum forklarer denne gassens store fortrinn; nemlig at man kan transportere store 

energimengder over lange avstander på en billigst mulig måte. LPG distribueres derfor til alle 

kommuner i hele Norge og har en lang rekke forskjellige bruksområder. Man kan benytte LPG 

praktisk talt overalt der man varmer, bearbeider, tørker eller former. Propan kan benyttes direkte i 

produksjonsprosesser som krever høy temperatur, uten å ta omveien via hetvann, hetolje eller 

damp. Høy og presis regulering direkte i prosessene kan være avgjørende for kvaliteten i 

produksjoner og gi besparelser av energikostnader. Avgassene fra forbrenning av propan inneholder 

ikke partikler, og slipper således heller ikke ut den kortlivede klimadriveren Svart Karbon. 

 

Dagens tema: 

Det påstås at det finnes mer enn 2000 forskjellige bruksområder for LPG i verden [1], så det å få 

forklart alle fordelene med LPG på 10 minutter har jeg ingen ambisjoner om å klare. Jeg har derfor 

forenklet oppgaven en hel del og vil kun fokusere på de mest åpenbare fordelene ved bruk av gass. 

For å gjøre det enkelt vil jeg starte i motsatt ende: Den eneste ulempen med LPG er at den har fossil 

opprinnelse. Ellers er det bare fordeler med gass i forhold til alle andre faste og flytende brensler, 

fossile som fornybare. Se utslippsdata for ulike energibærere i egen tabell [2]. 



Luftkvalitet globalt: 

WHO anslår at 4,3 millioner mennesker årlig dør som 

følge av luftforurensning innendørs, først og fremst 

forårsaket av oppvarming og matlaging ved hjelp av 

ovner som fyres med kull, ved og dyremøkk. Årsaken er 

først og fremst at faste brensler slipper ut store 

mengder sot under forbrenning, i tillegg til andre 

kjemiske forbindelser der NOx er dominerende. [4] 

WHO rapporterer at ca. 56 millioner mennesker dør hvert år [5], hvilket betyr at dårlig luftkvalitet 

innendørs årlig står for ca. 8% av alle verdens dødsfall. De fleste som rammes er kvinner og barn i 

den 3. verden [4]. 

Våre politikere er klar over dette enorme problemet med partikkelutslipp fra uren forbrenning: 

«Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over 

fire år, sier utenriksminister Børge Brende. (…) Sotutslipp fra matlaging over åpen ild ved bruk av kull, 

ved, trekull og annet fast brensel er hovedkilden til innendørs luftforurensning. 2,8 milliarder 

mennesker i verden lager fortsatt mat på denne måten.» [6] 

Tar vi med dødsfall som følge av utendørs luftforurensning er tallet ifølge WHO så mye som  

7 millioner mennesker. «Luftforurensning er nå vårt største miljømessige helseproblem og det 

rammer alle, både i rike land og utviklingsland, sier Maria Neira i WHO.» Ifølge WHO kunne hvert 

åttende dødsfall i 2012 knyttes til luftforurensning. [8] 

 

Luftkvalitet i Europa: 

European Environment Agency antar at ca. 400.000 

mennensker dør prematurt i Europa som følge av 

luftforurensning, hovedsakelig relatert til sot og NOx [9]. 

Vedfyring og veitrafikk er beskrevet som hovedårsakene 

til disse utslippene. 

EU har definert følgende ambisiøse mål for forbedring av 

luftkvalitet [10], se slide nederst til høyre. 

Når vi vet at politikerne i disse dager diskuterer forslag 

som skal sikre en reduksjon av våre CO2-utslipp med  

ca. 40% frem til 2030, så er det enkelt å forstå at det må 

mye kraftigere lut til for å nå utslippsmålene som er satt 

for lokal luftforurensning der 60% reduksjon av bl.a. NOx 

og sot skal oppnås allerede i 2020.  

Vi har ingen tid å miste. 

 



Luftkvalitet i Norge: 

Ca. 500 mennesker antas å dø i Norge av luftforurensning 

årlig [11], hvorav ca. 100 av disse bor i Oslo [12]. 

EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA stevnet før jul Norge 

for EFTA-domstolen, for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv 

[13]. 

Bergen, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, 

Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Sandnes 

og Tønsberg har alle ulovlig dårlig luftkvalitet [14]. 

Flogas’ vurdering er at de beste tiltakene i Norge vil være en satsning på strøm, varmepumper og 

gass for oppvarming samt batteri og gass som drivstoff. Disse energikildene er de eneste som kan 

eliminere de farlige partikkelutslippene samtidig som klimautslippene reduseres kraftig. 

 

Utfasing av oljefyring - boligoppvarming: 

Norsk institutt for luftforskning konkluderer i sin rapport 

«Utfasing av oljefyring» fra 2013 med følgende [7]:  

«Ved utfasing av oljefyring i Oslo bør man, i størst mulig 

grad, søke å erstatte oljefyring med energikilder som 

ikke gir lokale utslipp.» 

I sammendraget står det videre: «Utskifting av oljefyring 

med biobrensel vil ha en liten (men reduserende) effekt 

på nivået av nitrogendioksid (NO2) i Oslo, men vil kunne 

bidra til signifikant økning av PM10-nivåene.» 

Ettersom forbrenning av LPG ikke avgir partikler vil konvertering fra fyringsolje til LPG være en 

meget god løsning. En gasskjel forbedrer lokal luftkvalitet, er teknologisk enkel, driftssikker og 

lønnsom. Tilgangen på produkt og leveringssikkerhet er dessuten tilnærmet ubegrenset ettersom 

bare ca. 5% av norsk produksjon av LPG blir solgt til forbrukere i Norge. [1&2] 

 

Utfasing av oljefyring - Industri: 

Ved bytte fra en gammel overdimensjonert oljekjel til en 
moderne kondenserende gasskjele kan man oppnå 
reduksjon i CO2-utslipp på opptil 40-50% avhengig av 
årsvirkningsgraden på oljekjelen. (Olje- og 
Energidepartementet anslår at årsvirkningsgrad på gamle 
oljekjeler er på mellom 60-80% [15] mens leverandører 
av gasskjeler anslår årsvirkningsgraden på 
kondenserende gasskjeler til å være minst 95%.) 
 



Forholdet mellom prisen på olje og gass er nå slik at de fleste av våre kunder opplever at 
investeringene knyttet til bytte fra fyringsolje til propan er nedbetalt på under 2 år [16]. Den virkelig 
store fordelen ved å konvertere fyringsolje til propan ligger i nettopp dette regnestykket. Ettersom 
tilbakebetalingstiden på investeringen er så kort som 1-2 år så vil investeringen ikke være til hinder 
for senere konvertering til andre mer miljøvennlige alternativer. Man vil altså oppnå en umiddelbar 
reduksjon i CO2- og NOx-utslipp, en umiddelbar eliminering av partikkelutslipp og en umiddelbar 
økonomisk besparelse. Uten at det er til hinder for fremtidige miljøvennlige alternativer.  
 
Ettersom det er en tydelig kapasitets- og lønnsomhetsbrist på fornybare og mer klimavennlige 

alternativer så bør industrien, myndighetene og politikerne se at ovennevnte fordeler med LPG er en 

vinn-vinn situasjon som bør utnyttes.  

Gassprodusenter og –leverandører arbeider aktivt med å ta frem fornybare alternativer for 

innblanding i fossil gass. En konvertering til LPG nå vil derfor i fremtiden vise seg å være blant de 

gunstigste alternativene for Norge også med tanke på CO2-utslipp.  

 

Henstilling til politikerne: 

Veibruksavgift for LPG 

Regjeringen har vedtatt å innføre veibruksavgift for 

naturgass og propan (LPG) fra og med 1. juli 2015. Dette 

betyr den visse død for det best utbygde alternative 

drivstoffet i Norge og økt lokal luftforurensning.  

130 norske LPG-forhandlere blir truet av nedleggelse 

over natta. «Grønt skifte» er sikkert ment som en god 

intensjon men vil gi motsatt effekt. 

   

Fordelene med propan som drivstoff er åpenbare. Forbrenningen reduserer lokal forurensning til et 

minimum. Dessuten reduseres utslippet av CO2 med ca. 14% og utslippet av NOx er langt lavere enn 

for bensin og dieselbiler (i størrelsesorden hhv. 68 og 96%) [17]. 

Det er i dag  ca. 20.000 norske biler som er ombygd og registrert med LPG som drivstoff.   
LPG er det 3. største drivstoffet i verden etter bensin og diesel. Bare i Europa finnes det over 10 
millioner biler som går på LPG. Disse serves av ca. 29.000 autogass-stasjoner [17]. Alle biler som er 
ombygd for å kunne gå på LPG i Norge vil etter innføring av veibruksavgift istedenfor velge å fylle 
bensin, hvilket vil medføre økte utslipp av blant annet partikler og NOx. 

Flogas Norge AS mener regjeringen i stedet for å innføre veibruksavgift på LPG heller burde satse 
aktivt på LPG som drivstoff. LPG er det eneste drivstoffet som umiddelbart vil kunne redusere 
utslipp av partikler i de norske storbyene ettersom det er en enkel og forholdsvis rimelig sak å 
bygge om biler til LPG drift. Kostnadsestimater tilsier en prislapp på mellom 10-15.000kr per bil. 
Sammenlikner man denne investeringskostnaden med forslaget som har kommet frem i media om å 
kreve inn 90kr per passering i bomringen, vil man raskt se at en ombygning til LPG-drift er meget 
lønnsom. Dessuten vil det gi en stor miljøgevinst ettersom man ikke bare krever inn en horribel avgift 
men faktisk reduserer utslippene av partikler, NOx og CO2. Andre alternativer for å endre drivstoff i 



bilparken vil sikkert over tid (les: mange år) kunne gi gode resultater, men ikke så raskt og effektivt 
som konvertering til LPG. 

EU-direktiv 2014/94/EU ble sluppet så sent som 22. oktober 2014. Der fremgår det at en av 
hovedutfordringene for introduksjon av alternative drivstoff er den manglende koordineringen av 
utbygningen av distribusjonsnett. Det henstilles til alle land i Europa om å legge til rette en for en 
koordinert utbygging av distribusjonsnettet for alternative drivstoff [18]. En innføring av 
veibruksavgift på LPG vil legge autogass dødt som produkt over natten og altså gi et resultat stikk i 
strid med dette direktivet. 

TEK17 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider Direktoratet for byggkvalitet 

(DiBK) med en bred gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10) for å forenkle og forbedre 

byggereglene og redusere byggekostnadene. Det er i den forbindelse sendt ut et høringsnotat [19]. 

DiBK tar sikte på å at en ny teknisk forskrift – TEK17 – skal tre i kraft i 2017. 

I høringsnotatet kapittel 2.4.1 står det: 

«På denne bakgrunn foreslår departementet å skjerpe kravet til fossil energi, og utvide 

forbudet mot å installere fossil oljekjel til grunnlast slik at det også gjelder fossil gass og koks 

(til grunnlast).  

(…)  

Derfor ønsker departementet å høre to alternativer til ny § 14-4 første ledd, og ber om 

høringsinstansenes vurdering av disse:  

- Alternativ A innebærer forbud mot installasjon av varmeinstallasjon for fossilt brensel 

(fossil olje, fossil gass og koks) til både grunnlast og spisslast.  

- Alternativ B innebærer også en skjerping av kravet til fossil energi, men gir et unntak for 

installasjon av varmeinstallasjon for fossil gass til spisslast.  

(…) 

Skjerping av begrensningen i bruk av fossil energi hindrer nye CO2-utslipp i Norge, men virkningen 

er begrenset. Det vil fortsatt være lov å installere fyringsanlegg for fornybart brensel. Det bes om 

innspill til hvorvidt det er behov for et unntak for fossil gass til spisslast.» 

Min påstand er at det er umulig å gi en god vurdering av alternativene i dette høringsnotatet 

ettersom utgangspunktet for problemstillingen er en grov forenkling av de virkelige utfordringene 

ved valg av energibærer, da spørsmålene er stilt ensidig ut fra et ønske om å redusere CO2-utslipp. 

Når alle verdens storbyer sliter med lokal luftforurensning og flere norske storbyer er stevnet av ESA 

for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv [13], så bør en revidering av byggetekniske 

krav i Norge også ta hensyn til lokal luftkvalitet og ikke bare en reduksjon i CO2-utslipp. 

Høringsnotatet til TEK17 burde derfor i stedet foreslå at gass bør tillates som grunnlast, ettersom 

gass er det eneste alternativet ved siden av elektrisitet og varmepumper som kan bidra til redusert 

lokal luftforurensning. Konvertering fra olje til gass vil også gi en reduksjon i CO2-utslipp på 20-50% 



noe som er langt bedre enn at anleggene ikke blir konvertert slik faktum har vært etter innføringen 

av TEK7 i 2007 da gass ikke lenger fikk være basislast til oppvarming av bygg. 

Flogas Norge AS vil påvirke ulike høringsinstanser til å fremme dette forslaget. Flogas har foreløpig 

utarbeidet en skisse som underlag for den argumentasjonspakken som vil bli laget for å fremme vårt 

synspunkt. Informasjonen ligger tilgjengelig på våre hjemmesider [20]. 

 

Fornybare alternativer 

Jeg startet dette foredraget med å si at det bare er en 

eneste ulempe med LPG, og det er at det er fossilt. 

Dette er grunnen til at biogass ofte blir trukket frem som 

det beste alternativet. Biogass kombinerer fordelen med 

ren forbrenning med «0»-utslipp av CO2.  

Ulempen med biogass er at det foreløpig finnes så lite av 

det. I tillegg må gassen kjøles ned til -162 grader Celsius 

for å kondensere og det er kostbart å investere i både 

produksjon, distribusjon og logistikk sammenliknet med LPG. Den perfekte biogassen ville derfor 

være LPG med fornybare egenskaper. Lett å transportere, lett å lagre, og over 2000 

anvendelsesområder world wide [1].  

Bio-DME og bio-Propan står nå på terskelen til å bli kommersialisert.  

Flogas støtter et prosjekt ved et pilotanlegg i Piteå i Sverige, styrt av Luleå tekniska universitet, som 

går ut på å videreutvikle råstoffbase og teknologi for å fremstille bio-DME, med utgangspunkt i 

dimetyleter (DME). DME har egenskaper som ligner propanens og kan håndteres på samme måte. 

DME kan framstilles av en del ulike råvarer, blant annet biomasse. Ved anlegget i Piteå arbeides det 

med å fremstille DME ut av såkalt svartlut, som er et restprodukt ved produksjon av papirmasse. Fra 

svartlut produseres bio-metanol som igjen er råvare for bio-DME. Om DME fremstilles av biologiske 

råvarer, for eksempel svartlut fra cellulosefabrikker, vil den ikke bidra til økte utslipp av 

karbondioksid ved forbrenning, da biobrensel defineres som fornybar energi.  

Det synes dessuten klart at det i Europa i løpet av 2016 vil bli produsert biopropan fra bio-glyserol, et 

restprodukt fra produksjon av biodiesel [21]. 

Grunnen til at jeg trekker dette frem nå er at det er viktig for politikere å forstå at begrepet biogass 

ikke bare behøver å være metan fra fornybare råvarer, det vil også kunne være propan fra fornybare 

råvarer så som bio-metanol og bio-glyserol. Dette er en mulighet som kan realiseres dersom 

politikerne nå forstår fordelene ved bruk av gass, istedenfor å fokusere ensidig på at LPG i dag har et 

fossilt opphav.  

For å kunne realisere disse visjonene trenger vi drahjelp for de fornybare alternativene.  

Avgifter på de eksisterende fossile alternativene vil ikke bidra positivt til denne utviklingen. Det er en 

forutsetning for de fornybare alternativene at det finnes et eksisterende distribusjonsnett som 

produktet kan gå rett inn i. 



Oppsummering: 

LPG har ren forbrenning 

LPG reduserer CO2-utslipp 

Oljekjeler bør byttes ut til fordel for gasskjeler 

Veibruksavgift på LPG vil øke utslippene av NOx og sot 

Gass bør tillates som grunnlast til oppvarming av bygg 
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