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     Kutt utslippene
En parafinkamin gir klimagassutslipp
tilsvarende to års gjennomsnittlig bilbruk.
Har boligen oljekjel vil utslippene være det
dobbelte. Å erstatte oljefyring er et klimatiltak
som monner!

     Få bedre energimerke
Fossil oppvarming og strøm gir dårligere 
oppvarmingskarakter enn fornybare alternativer. 
Boligen får bedre energimerke om du erstatter olje-
fyren med en fornybar oppvarmingsløsning.

Gode grunner 
til å bli oljefri
     Spar penger
Gamle oljefyrer bruker som regel unødvendig 
mye olje på å varme opp boligen. I tillegg er 
prisen på fyringsolje høy. Dette gjør oljefyring 
kostbart.

     Øk tryggheten 
Den nedgravde oljetanken er en tikkende miljø- 
og kostnadsbombe. Du risikerer å måtte
betale for opprydningsarbeidet ved en
oljelekkasje. Å erstatte oljefyren og den
nedgravde tanken er en investering i økt
trygghet og sikkerhet.

Tilbydere september 2015:

Oljefri Rogaland drives av Naturvernforbundet 
i samarbeid med:

Naturvernforbundet er en medlemsorganisasjon som vil 
gjøre det lettere for deg å leve miljøvennlig. 
Les mer på naturvernforbundet.no
Bli medlem! Send SMS NATUR til 2377 (200, - første år).
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1. Forberedelse
Få oversikt over energibruken. Kan 
oppvarmingsbehovet reduseres? Bedre vinduer og 
etterisolering av loft gir ofte stor reduksjon. Andre 
tiltak er tetting av luftlekkasjer, etterisolering av 
vegg og nytt ventilasjonsanlegg. En energirådgiver 
kan gi deg konkrete tips til din bolig.

3. Få befaring og tilbud  
Kompetansen på varmesystemer varierer, og 
boliger er forskjellige. Få befaring og tilbud fra flere 
bedrifter. Be om totalpris. Da får du tilbud på ener-
gismarte løsninger tilpasset boligen og behovene 
dine. 

2. Finn alternativet
Naturvernforbundet anbefaler ulike løsninger innen
bioenergi, varmepumper, solenergi og fjernvarme.
Les om alternativene til oljefyring og energismarte
tiltak på oljefri.no. 5. Søk støtte  

Enova støtter flere fornybare 
oppvarmingsløsninger. Når du erstatter oljefyr med 
fornybar oppvarming, kan du få dekket noe av 
kostnaden ved å fjerne oljetanken. Du må ikke 
lenger søke om støtte før tiltaket settes i gang. 
Istedet registrer du deg og laster opp faktura eller 
kvittering på Enovas hjemmesider innen 4 måneder 
etter at tiltaket er gjennomført.  
Les mer på tilskudd.enova.no. 

4.  Gjennomfør tiltak 
Installasjonen tar fra en dag til noen uker avhengig 
av løsningen du velger. Gjør tydelige avtaler med 
tilbyder og ta vare på alle kvitteringer og fakturaer.

En oljelekkasje kan gi store og kostbare 
ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Ved en 
lekkasje er tankeier selv ansvarlig, og 
forsikringen dekker sjelden alle skadene. 
Heldigvis kan du gjøre tiltak for å unngå 
oljelekkasje. 

Kontroller oljetanken
Mangler du informasjon om tanken, eller er usikker på 
når den ble kontrollert sist, bør det gjennomføres en 
tilstandskontroll. Anbefalt hyppighet finner du 
informasjon om i Forurensningsforskriften kapittel 1 på 
lovdata.no og på oljefri.no

Rens og fjern oljetanken
1. Forberedelse
Finn informasjon om tanken. Det viktigste er alder, type, 
størrelse, plassering, innhold og tidspunkt for siste 
tilstandskontroll.

2. Innhent tilbud
Send forespørsel til flere firma. Velg et firma med
erfaring. Finn kvalitetssikrede tilbydere med dette som 
spesialfelt ved å fylle ut skjemaet på oljefri.no. Kommunen 
kan også ha oversikt over aktuelle bedrifter.

3. Tanken renses og fjernes
Tanken lokaliseres og graves frem. Rørsystemer og eventuell 
dagtank fjernes. Tanken tømmes og renses før den graves 
opp og fraktes til et godkjent mottak. Er tanken utilgjengelig 
kan du rådføre deg med kommunen om den kan ligge. 
Tanken må uansett saneres og sikres mot uønsket påfylling, 
for å unngå lekkasje.

4. Gi beskjed og søk støtte
Gi beskjed til kommunen om at oljetanken er fjernet. De 
fleste tilbyderne vil hjelpe med dette, men eier har det 
endelige ansvaret. Søk eventuelt støtte fra Enova.

Unngå oljelekkasje

 

Regjeringen og Stortinget har vedtatt at det skal innføres et forbud mot å bruke fossil olje til oppvarming i boliger 
i 2020. Oljefyring gir store klimagassutslipp, og konsekvensen av en oljelekkasje kan bli stor for deg og ditt 
nærmiljø. Heldigvis finnes det mange oppvarmingsløsninger som kan erstatte fossil oljefyring. Slik går du frem:

illustrasjon: vibekehoie.no

5 enkle skritt fra oljefyrt til oljefri

Velg rett bedrift til jobben. Oljefri har kvalitetssikret 
tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger flere 
steder i landet. Fyll ut skjemaet på forsiden av
oljefri.no.


