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Det vises til invitasjon til å gi uttalelse i forbindelse med nye energikrav til bygg. Vi er nylig blitt 
oppmerksom på denne høringen, og på grunn av dette velger vi i denne omgang å gi en kort uttalelse. 
 
Vi har følgende merknader: 
 

1. Det må gis generell åpning for bruk av naturgass til oppvarmingsformål. 
a. Gass er den energiformen (med unntak av ren elektrisitet) som gir lavest lokal 

miljøbelastning 
b. Gass reduserer klimagassutslipp betydelig i forhold til alle andre brensel 
c. Forbud i bruk av gass, eventuelt kun tillatt som spisslast, vil stanse videre utbygging av 

infrastruktur for gass (rørsystem) 
d. Mangel på infrastruktur for gass vil gjøre det svært vanskelig å ta i bruk biogass 

 
2. I den grad elektrisitet tillates brukt til oppvarming forutsettes det at kraft blir kjøpt med 

opprinnelsesgaranti. I motsatt fall må kraft regnes som en del av nordisk/europeisk kraftmiks 
med de klimagassutslipp som det medfører (ref. NVE/varedeklarasjon). 

 
3. Vi stiller oss undrende til at det oppfordres til økt bruk av vedfyring. I rapport NVE nr. 17-2015 

(Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål) konkluderes det med at: 
«Skog brukt til energi generelt har samlet sett større klimagassutslipp enn kull, olje eller gass i et 
perspektiv på 100 år». Denne  konklusjonen er sammenfallende med det syn som flere ulike 
fagmiljø tidligere har hevdet. Vi vil også peke på de lokale miljø- og helseskadene som følger med 
vedfyring. Slike helseskader er bakgrunn for at en rekke europeiske byer forbyr vedfyring. Vi 
etterlyser en rasjonell begrunnelse for å øke disse utslippene i Norge. 

 
Vi ønsker gjerne å utdype våre merknader, og hører gjerne fra dere dersom dette skulle være ønskelig. 

Gasnor er et naturgasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass til sluttkunder.  
Selskapet er involvert i prosjekt med sikte på å få i gang lokal produksjon og distribusjon av biogass i 
eksisterende rørnett for naturgass. Målet med disse prosjektene er å kunne tilby biogass til oppvarming 
til eksisterende og nye kunder. Slike muligheter faller bort med et generelt forbud mot bruk av gass til 
oppvarming. 
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