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Peisselskabet AS er en bedrift som distribuerer, leverer og installerer vedovner gassfyrte ildsteder over 
hele landet. 
Vi er leverandør til de fleste større entreprenørselskapene i Norge og har  således god kjennskap til 
oppvarmingsmarkedet i boligbyggerleddet av vår bransje. 
 
Jeg merker meg at det går mot gjeninnføring i større utstrekning av direkte virkende EL til oppvarming 
og forbruksvann i forslag til endring av forskriften. Dette virker sett fra vår side udelt positiv samt både 
miljø og klima riktig i Norge. Vi leverer 3000 installasjoner pr år og 85% av dette er vedfyrte ildsteder og 
15% er gassfyrte. 
 
Vi har tre punkter som vi ønsker å presisere og vil samtidig informere om at vi kun er engasjert i 
boligsektoren. 
 

1. Pipekravet virker fornuftig og riktig i forhold til tradisjon, varmebehov og tilgjengelighet på 
brennstoff men jeg er litt usikker på det forholdet at man fjerner selve ovnen fra forskriftene. 
Dette begrunner jeg med at det bør til enhver tid være et alternativ til strøm som er raskt og 
virker umiddelbart ved bortfall av EL i kortere eller lengre tidsrom. 

2.  Forbud mot fossil gass virker direkte uklokt. Se punkt 3 
3. Gass til spisslast er ideelt sett i forhold til direktevirkende EL og det vil være effektivt i kulde 

perioder for å avlaste strømnettet. Det fleste moderne produkter og spesielt gass peiser har 
lukket forbrenning med høy virkningsgrad og passer derfor meget godt til moderne og tette 
bygg. Det er også enkelt i bruk for eldre mennesker som også bør ha robusthet og sikkerhet i 
oppvarmingssystemene i fremtidens boliger. Det vil også kunne dokumenteres godt at dette vil 
ha ubetydelig klimabelastning i Norge. Gass er lett tilgjengelig i flaske form over hele landet og 
er derfor ikke geografisk begrenset. 

 
Ildsteder med et godt og synlig flammebilde har lang tradisjon i Norge og bør være en del av innemiljøet 
på lik linje med andre miljøskapende elementer. Derfor bør man legge til rette for bruk av rett 
energikilde i rett miljø. Boliger skal og bør være lette og bruke men samtidig hyggelige. Forbud mot 
enkle, gode og effektive løsninger er ikke fornuftig. 
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