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Oliefyrsarrangement i Kolding Kommune
Boligejere i Kolding Kommune klar til at droppe olien
OM UNDERSØGELSEN

Formålet med Oliefyrsarrangementerne i henholdsvis Lunderskov, Christiansfeld
og Kolding var at give private boligejere i lokalområdet viden om udskiftning af

Svarprocent: 38,3%

oliefyr og olietanke, og samtidig informere om alternative løsninger.

Adspurgte:

19,4 pct. af de adspurgte har siden infomødet udskiftet deres oliefyr til var-

*163 borgere deltog i oliefyrs
-arrangementerne i oktober
2016.

mepumper og brænde- eller pillefyr, og 44,0 pct. påtænker inden for det næste år at skrotte deres oliefyr og omstille til en mere energivenlig varmekilde.

81*

Stor tilfredshed med arrangementerne blandt de spørgelystne boligejere
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Nem vedligeholdelse hitter ved valg af varmekilde

At det optager samme eller mindre plads end på nuværende tidspunkt
At det er nemt og overskueligt
At jeg kender andre med samme løsning
At det er miljøvenligt
At det er nemt at vedligeholde / ingen vedligeholdelse
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Økonomi spiller en stor rolle ved beslutningstagning

69,3 %

af de adspurgte respondenter, der endnu ikke har foretaget en udskiftning af deres oliefyr, nævner økonomi
som den væsentligste barriere.

Boligejere henter viden om udførelse af vedligeholdelsesarbejde flere steder
Boligejerne i denne undersøgelse søger primært viden og inspiration på internettet /
sociale medier og den lokale håndværker.
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Boligejeranalysen 2016.

Der findes desværre eksempler på ekstraregninger på op til 400.000 kr. til private boligejere for at skaffe sig af med gamle olietanke,
der har forårsaget jordforurening. Det er derfor nødvendigt, at ejere af oliefyr finder vej i junglen og får viden om mulighederne.

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Projektleder, Charlotte Darre: (+45) 3086 6686 / chd@cleancluster.dk
http://groenerhvervsvaekst.dk

