
Hva gjør du når  
boligen har oljefyr?

Fossil oljefyring blir forbudt
Allerede i 2012 varslet Stortinget gjennom klimaforliket at fyring med fossil 
olje ville bli forbudt fra 2020. Sommeren 2018 ble «Forskrift om forbud mot 
bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger» vedtatt.

Hva blir forbudt?
Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke mineralsk 
fyringsolje, parafin, diesel eller lignende til oppvarming av boliger bygg. Det 
blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank.
 
Hvem gjelder forbudet for?
Forbudet gjelder for stort sett alle boliger og bygninger, men med enkelte 
unntak. 

BLI 
OLJEFRI



Fjern oljetanken 
Oljetanker kan være tikkende miljøbomber. En lekkasje kan gi 
store skader på bolig og nærmiljø. Som eier av tanken er du 
ansvarlig. 

Slik går du frem:

Gunstige valg: Luft-luft varmepumpe, rentbrennende ovn eller 
pelletskamin. 

Gunstige valg: Luft-vann varmepumpe, berg-, sjø- eller jordvarmepumpe, 
biokjel eller vedovn med vannkappe. Kombiner gjerne med solfangere. 

1. Forberedelse 
Få oversikt over energiforbruket ditt, og finn frem den informasjonen 
du har om oljefyren og oljetanken. Hvilke energitiltak bør du 
gjennomføre for å senke oppvarmingskostnadene? 

5. Søk støtte
Søk Enova om støtte til å fjerne oljefyren eller -kaminen og erstatte 
den med en anbefalt varmeløsning. NB: 2019 er siste året med 
støtte til fjerning av oljefyr eller -kamin. Enova støtter også en del 
fornybare varmeløsninger, samt andre energitiltak. Du finner 
informasjon om energitiltak, støttenivå og vilkår på enova.no eller 
tlf: 800 49 003. 

2. Finn alternativet 
Les om alternativene til oljefyring og vurder ulike løsninger. Du 
velger selv hva som passer best for deg. På oljefri.no og enova.no 
finner du informasjonen du trenger om alternativene.

3. Få befaring og tilbud 
Velg rett bedrift til jobben. Kompetansen blant bedriftene varierer 
og boliger er forskjellige. Be om befaring og tilbud fra flere, og be 
om totalpris. Da blir det enklere å sammenligne tilbudene. 

Du kan sende forespørsel til kvalitetssikrede bedrifter gjennom 
skjemaet på oljefri.no. 

4. Gjennomfør
Tiden det tar å bli oljefri avhenger av løsningen du velger og avtalen 
du har med installatør. Gjør tydelige avtaler i forkant, og ta vare på 
alle kvitteringer og fakturaer.

Erstatt parafinkaminen  
Parafinkaminen eller det kombinerte ildstedet  i stuen varmer 
opp deler av boligen ved å brenne parafin eller olje. 

Det kan være gunstig å kombinere f.eks varmepumpe og vedovn. Ikke velg 
vedfyring som hovedoppvarming når du bor i et område med dårlig 
luftkvalitet. Panelovner eller bioparafin til kaminen kan også varme huset, 
men gir høye driftsutgifter og ingen støtte til å fjerne det gamle anlegget. 

Erstatt oljekjelen 
En oljekjel står gjerne i kjelleren og varmer opp boligen via 
vannbåren varme, som radiatorer eller vannbåren gulvvarme. 

Viktig: Nedgravde oljetanker og -rør som ikke brukes skal tømmes, renses 
og fjernes. Ligger tanken vanskelig til kan du søke kommunen om 
dispensasjon fra kravet: Tanken må da tømmes, renses og fylles med 
godkjent masse, mens påfyllingsrøret må plomberes. Bruk kvalifisert firma 
til jobben. Meld så i fra om hva som er gjort til kommunen. 

Les mer og meld fra på trondheim.kommune.no/fyrkjel. Kvalifiserte firma 
finner du på oljefri.no.
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Noen fyrkjeler kan konverteres til strøm eller biofyringsolje. Rimelig på kort 
sikt, men energiregningen blir svært høy over tid. Akkumulatortank på 
strøm kan også være en grei midlertidig løsning - da kan varmepumpe e.l. 
kobles til senere.   


