
Er du klar for forbud mot 
oljekjel i 2020?
- Ta grep nå, og få dobbel støtte fra ENOVA

- Din lokale rørlegger

Få inntil

 50 000,-
i støtte fra ENOVA 

før 2019



Oljefri på 1-2-3
Selv om mange er blitt oljefri i god tid før forbudet, er det fortsatt tusenvis som varmer 
huset med fossil olje. For hver liter fyringsolje slippes det ut 2,7 kilo CO2. Et årlig forbruk på 
4.000 liter utgjør like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på et år. Heldigvis er det 
enkelt å kvitte seg med oljefyren/oljekaminen og tanken. Følg tre enkle steg, og jobben er 
gjort.

Første skritt på veien er å finne ut hvilken ny varmeløsning du ønsker.  
Du som har oljefyr bør gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det 
vannbårne gulvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske-vann- 
varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, berget eller sjøen til å 
varme huset. En luft-til-vann-varmepumpe bruker uteluft for å varme  
vannet som går ut i boligen. Du kan også velge å varme vannet med  
ved eller pellets, ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel. 

Du som har en oljekamin, eller parafinkamin som den også kalles, 
kan erstatte den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller 
luft-til-luft-varmepumpe. Enova gir deg pengestøtte for fjerningen av 
tanken og kaminen.

Andre steg på veien mot å bli oljefri, er å kontakte leverandører av ny 
varmeløsning og fagfolk som kan fjerne den gamle. Be om tilbud, sjekk 
referansene og velg det firmaet du ønsker å bruke. Når jobben med fjerning 
og installering er gjort, er du nesten ved veis ende.

Tredje steg er å melde fra til kommunen om at oljefyren er fjernet, samt 
å registrere alle kvitteringer hos Enova. Du får penger tilbake innen 3 
uker, samtidig som hverdagen blir både mer behagelig og trygg.



FAKTA

Regjeringen har besluttet å innføre 
forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av bygninger fra 2020. 
Forbudet er en oppfølging av Klima-
forliket i Stortinget. Regelverket rundt 
hva som må gjøres med oljetanker 
som ikke lenger er i bruk varierer i 
dag noe fra kommune til kommune. 
Miljødirektoratet har imidlertid sendt 
Klima og miljødepartementet et 
forslag til en forskriftsendring som 
klargjør at alle tanker som ikke er 
i bruk må tømmes og fortrinnsvis 
graves opp og gjør regelverket blir likt 
for allekommuner.

Oljefyr og parafinkamin
En oljefyr, eller oljekjel som den også 
kan kalles, er koblet til et vannbårent 
anlegg. En parafin- eller oljekamin er 
en ovn som bruker parafin eller olje 
som brensel.

Har du en gammel oljefyr?
Hvis du har en gammel oljefyr stående, 
så er tiden inne for å bytte til en miljøvennlig 
varmepumpe! 

Enova gir inntil 20.000,- i støtte når du installerer 
luft-til-vann-varmepumpe. I tillegg kan du få inntil 
20.000,- ekstra ved fjerning av oljefyr og tank.

Denne støtten halveres i 2019, og fra 2020 faller 
den helt bort.

Vi foretar gratis befaring, og kan bistå i søke- 
prosessen mot Enova slik at du får dekket inntil 
40.000,-

Vi kan bistå med fjerning av din gamle fyrkjel, gi  
en vurdering av eksisterende komponenter som 
pumpe og ventiler, og utføre kjemisk rens av rør  
og radiatorer. 

Vi gir deg råd om hvilken type varmepumpe som 
er best for deg, og bistår med installasjon!

Ta kontakt i dag for å avtale gratis befaring og 
få mer informasjon!

64876644

sten.solend@skivvs.no

www.skivvs.no

Kjeppestadveien 44, 1400 Ski



LØNNSOMHETEN I Å BYTTE FRA OLJE OG STRØM  
TIL BERGVARMEPUMPE 

Eksempelregnestykke - Væske-vann varmepumpe

Fyringsolje og elektrisitet
Årsforbruk av fyringsolje: 3 000 liter
Pris for fyringsolje: 10,10 kr/liter
Strømpris med nettleie: 0,90 kr/kWh
Virkningsgrad til oljekjel: 75 %

Varmepumpen
Årsvarmefaktor til varmepumpen (SCOP, SPF): 3,0
Enovastøtte: 50 000 kr
Servicekostnader: 2 200 kr/år

Lån
Investeringsbeløp: 230 000 kr
Lånerente: 2,5 %
Ønsket nedbetalingstid: 20 år

Besparelser med varmepumpe
Per måned: 880 kr
Hvert år: 10 564 kr
I nedbetalingstiden: 211 290 kr
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