
Enøk-tjenester fra
Lillehammer kommune
• Energianalyse av boligen på nett
• Energirådgivning på telefon og e-post
• Hjemmebesøk av energirådgiver
• Introduksjon til solenergi 
• Informasjonsmøte om  
 smarte energiløsninger

energiportalen.no

GRATISfor innbyggere  i Lillehammerkommune



Gratis energianalyse av din bolig

Portalen gir deg informasjon om hvordan 
energitiltak kan redusere energibruken og 
dermed energikostnadene. Søk på adresse 
for å få beregnet dagens energibruk og  
kostnad. Legg inn ytterligere opplysninger  
om boligstandard, oppvarming og husstands- 
informasjon for best mulig analyse.

Energiportalen er et 
energiverktøy rettet 
mot kommunens 
boligeiere. Verktøyet 
muliggjør objektiv, 
nettbasert energi- 
analyse av boliger

Energisjekk din bolig: http://lillehammer.energiportalen.no

Søk på adresse, gårds/bruks-
nummer eller definer din bolig 
i denne dialogboksen.

Uforpliktende rådgivning

Kommunen tilbyr gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning  
til alle innbyggerne. Tjenesten tilbyr uforpliktende råd om:

• Etterisolering av vegger og tak
• Bytting av vinduer og dører
• Installering av varmepumpe
• Alternative energikilder, solceller
• Enovas støtteordninger

Benytt anledningen til å få en objektiv energi- 
rådgiver hjem gratis. Bestill hjemmebesøk  
ved å ringe oss på tlf: 4722 2076

Tjenesten 
er tilpasset  
alle digitale

flater!

Begrenset  tilbud gjelder til 1. oktober

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 4722 2076

Hjemmebesøk av  
energirådgiver

Finn aktuelle støtteordninger 
på: www.enova.no 



Kommunen satser på ENØK
Målsetningen med  kommunens ENØK-satsing er å fremme 
kunnskap og  bevisstgjøre om energibruk og energimulig- 
heter i bygg og boliger, og å bidra til lavere energibruk.

Tirsdag 26. september kl 18 -20 i kommunestyresalen 
på Lillehammer rådhus. Åpent møte om solenergi i regi av 
Naturvernforbundet og Lillehammer kommune.  På møtet vil du 
få info om muligheter til å etablere eget anlegg, støtteordninger 
og erfaringer fra eksisterende anlegg.
 
Torsdag 28. september kl 17-18 på Lillehammer bibliotek. 
GLØR forteller om nyheter rundt hermetikk- og glassemballasje, og 
renovasjonsselskapets tjenester til deg i Lillehammer kommune.
 
Torsdag 28. september kl 18-20 på Lillehammer bibliotek. 
Informasjonsmøte om smarte energiløsninger. Få informasjon 
om varmepumper, solceller, vedovner, etterisolering, utskiftning 
av oljefyr, støtteordninger fra Enova. Treff lokale tilbydere av 
energiløsninger.

Kontaktperson: 
Miljøvernrådgiver: Marte Sofie Søreide 
Mobil: 61 05 08 36
E-post: marte.sofie.soreide@lillehammer.kommune.no

lillehammer.kommune.no

ENØK-tjenestene leveres i samarbeid med Energiportalen AS


