Invitasjon til informasjonsmøte om utfasing av oljefyring
Regjeringen har vedtatt at fyring med fossil olje og parafin blir forbudt fra 1. januar 2020. I
Verdal og Levanger kommune ønsker vi å tilrettelegge for trygg og enkel overgang fra fossil
oljefyring til fornybar energi. Derfor inviterer vi til to åpne informasjonsmøter.

Levanger

Verdal

Sted: Levanger ungdomsskole
Tid: 12. juni kl. 18.30 (dørene åpner 18.00)

Sted: Verdalsøra skole
Tid: 13. juni kl. 18.30 (dørene åpner 18.00)

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi
Det finnes flere gode alternativer til fossil oljefyring, f.eks. varmepumper, bioenergiløsninger
eller solenergi. Som regel vil flere alternativer være aktuelle og du velger selv hvilken løsning
som er best for deg. Du får mer informasjon om de forskjellige oppvarmingsløsninger som
kan være aktuelle på informasjonsmøtet. Se også www.oljefri.no for informasjon og mulighet
til å kontakte kvalitetssikrede installatører.
Du er ansvarlig for oljetanken
Som tankeier er du ansvarlig både for oljetanken og for eventuelle lekkasjer. Derfor skal
oljetanker i bruk kontrolleres jevnlig. Hvis oljetanken ikke lenger er i bruk skal den tømmes
for olje og renses. Dette skal gjøres av et kvalifisert firma. Deretter skal oljetanken fjernes.
Kommunen kan, etter søknad, gi oljetanker som ligger særlig vanskelig til dispensasjon fra
fjerning. Tanken skal likevel renses, fylles med rene masser og må sikres mot uønsket
påfylling. Du får mer informasjon på informasjonsmøtet og på verdal.kommune.no eller
levanger.kommune.no.
Gi oss beskjed
Et oppdatert register er avgjørende for å redusere forurensningsfaren fra nedgravde oljetanker
i kommunen. Vi har ikke et fullstendig register i dag, men sammen med Innherred brann og
redning har vi en god oversikt over oljetankene. Det er viktig at kommunen får beskjed når du
får oljetanken renset og fjernet eller kontrollert. Dette gjør du ved å fylle ut meldeskjema på
kommunens hjemmeside eller ringe til sentralbordet i din kommune.
Enova gir fortsatt støtte
Enova kan også i 2019 gi økonomisk støtte til å fjerne oljefyr og oljetank når du samtidig går
over til en godkjent, fornybar varmekilde. I tillegg gir Enova fremdeles støtte til flere
energismarte og fornybare oppvarmingsløsninger som biokjel, solfangere, luft-vannvarmepumpe og bergvarmepumpe. Du kan også få støtte til andre energismarte tiltak. Besøk
www.enova.no/privat eller ring 800 49 003 for å få informasjon om Enovas støtteordninger og
vilkår for støtte.
Vennlig hilsen
Levanger kommune
v/ Ingrid Okkenhaug Bævre - 47 45 39 35
ingrid.baevre@levanger.kommune.no

Verdal kommune
v/ Trine Bjørnerås - 47 47 38 91
trine.bjorneraas@verdal.kommune.no

Program informasjonsmøte:

Hvordan erstatte oljefyring med fornybar energi?
Det sendes invitasjon i posten til eiendommer med registrert oljetank på eiendommen sin.
Møtet er åpent og passer for alle som ønsker å erstatte oljefyring eller vil ha mer informasjon
om fornybare oppvarmingsløsninger, den nedgravde oljetanken, eller økonomiske
støtteordninger.
-

Hva er problemet med fossil oljefyring?
Oljetanken risiko og ansvar
Slik følger Verdal/Levanger kommune opp
Fornybare alternativer til fossil oljefyring
Økonomiske støtteordninger

Før og etter programmet kan du besøke bedriftsstands, og diskutere konkrete løsninger for din
bolig med lokale energispesialister. Da er det også anledning til å stille spørsmål til innledere.
Det blir lett bevertning på møtet.
Finn mer informasjon
Du finner mer informasjon om disse temaene på: levanger.kommune.no, verdal.kommune.no,
enova.no, oljefri.no, eller få tips til flere energismarte tiltak i boligen din på energismart.no.

