Hvorfor oljefrihjelpen?
• Forbud mot fyring med fossil olje og parafin trer i kraft
1.1.2020, iht. Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming av bygninger, varslet 15. juni 2017.
• Alle eneboliger med registrert oljefyringsanlegg i Vann- og
avløpsetaten sitt register fikk tilbud om befaring og rådgivning
fra Oljefrihjelpen.

Brevutsendelser
• Fire brevutsendelser:
September/November 2016,
mars/august 2017

• Sendt ut til sammen ca. 7
000
• Gjennomført ca. 350
hjemmebesøk.
• Gitt (og gir) råd via telefon
og mail

Tilbakemeldinger
• Mange rapporterer at de allerede har fjernet tanken (eller visste ikke at de
hadde tank) og ønsker å bli tatt av listen.
• Mange har allerede gått over til biofyringsolje, flere med tilskudd fra
kommunen (ble gitt tilskudd til tiltaket frem til 2015)
• Flere har parafintank, og er usikre på alternativer.
• Mange som er takknemlige for råd via telefon.
• Litt uklart hva kommunen tilbyr. Flere ringer for å få tanken fjernet av
kommunen.
• Ikke bare positive tilbakemelding: bruk av papir ifb. Brevutsendelser, og
«skremselspropaganda» med bilde av svart røyk fra pipen. Unødvendig
fokus på oljefyr kontra f.eks. vedovn.
• Forbudet er bare tull og kommer ikke til å gjennomføres, kan ikke tvinge
folk etc.

Erfaring fra hjemmebesøk

• De som benytter seg av tilbudet om hjemmebesøk er meget
fornøyd med dette. «godt tilbud fra kommunen». Gratis!
• Har som regel gjort seg en tanke, men setter pris på nøytral
hjelp til å manøvrere seg i jungelen av aktører, tiltak og
tilskuddsordninger.
• Noen som ikke har oversikt – aldri fyrt i anlegget sitt.
• Fleste oljeanlegg som er i drift i dag fungerer godt, skiftes ut
primært pga. forbudet i 2020.
• Tilskuddsordninger oppleves som «en dråpe i havet» ved
overgang til større installasjoner. Varmepumpe meget dyrt.
• Biofyringsolje populært som midlertidig løsning, innforstått
med at dette ikke er et veldig fremtidsrettet tiltak.
Biofyringsolje dyrt – usikker fremtid for markedet.
• Biofyringsolje ny dieselsituasjon?
• Letteste løsning: Elkjel.

