Søknadsskjema må signeres og sendes per:
Post:
REINERTSEN AS
Gruppe for Energi & Miljø
Postboks 18 Lilleaker
0216 Oslo
E-post: enok@reinertsen.com

Oslo kommune
Klima- og energifondet

Alle henvendelser rettes til vår operatør:
e-post: enok@reinertsen.com
Telefon: 22 92 14 00
Hjemmeside: www.oslo.kommune.no/enok

SØKNADSSKJEMA

Kommunens tilskuddsordning for enøktiltak i boliger med 1- 4 boenheter

Kort om tilskuddsordningen

Hvordan få tilskudd?

Formål og forutsetninger

Søknad

Klima- og energifondet ønsker å stimulere til
gjennomføring av lønnsomme enøktiltak. For at
kommunen skaI ha kontroll på tilskuddsmidlene må du
ha mottatt vårt brev med tilsagn om støtte før
materialer/tjenester bestilles og arbeidet settes i gang.
Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er utført/
påbegynt eller bestilt før tilsagn er gitt.

Utfylling av søknaden gjøres på side 3 og 4. En
komplett søknad består av side 3 og 4 samt evt.
tilleggsdokumentasjon, se side 2. Søknaden sendes
per post eller e-post til vår operatør.

Hvem kan søke om enøkstøtte?
Ordningen gjelder eksisterende helårsboliger i Oslo
(ikke fritidsboliger). Dette søknadsskjemaet benyttes
når det søkes om støtte for 1-4 boenheter (hybler
regnes ikke med i antall boenheter). For støtte til
næringsbygg eller flere enn 4 boenheter, ta kontakt
med vår operatør eller en godkjent enøkkonsulent.
For helårsboliger under oppføring eller utvidelse av
boareal (f.eks. kjeller- eller loftsinnredning) kan det kun
søkes støtte til tiltakene 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Det gis
ikke tilsagn med samlet tilskuddsbeløp på mindre enn
1 500 kr.

Samordning
Søkeren har plikt til å gi opplysninger om annen
offentlig støtte til enøkprosjektet. Det gis ikke støtte fra
Klima- og energifondet til tiltak som støttes av andre,
for eksempel av Enova.

Tilsagn
Saksbehandlingstiden fra søknaden er mottatt hos vår
operatør til vi gir svar på søknaden, er maksimalt 14
virkedager. Dersom søknaden godkjennes vil du motta
tilsagnsbrev fra Klima- og energifondet per post.
Gyldighetstiden er 1 år for tilsagn under kr 10.000,- og
2 år for tilsagn over kr 10.000,-.

Gjennomføring
Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før
du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet. Det
er viktig at du tar vare på kvitteringer/fakturaer for alle
kostnader tilknyttet tiltaket, som f.eks. materialer og
håndverksarbeid.
Kvitteringer/faktura
må
være
spesifisert. Egeninnsats godkjennes ikke som kostnad.
Det utbetales ikke tilskudd til arbeider som er bestilt før
tilsagnsdato.

Ferdigmelding

Ønsker du å gjennomføre tiltak som ikke står nevnt,
benytt tiltak 13 og legg ved beskrivelse av tiltaket med
beregning av energibesparelse, eller kontakt vår
operatør. Det gis ikke tilskudd til utskifting av
vinduer og dører.

Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt,
sender du inn ferdigmeldingsskjemaet sammen med
kvitteringer/fakturaer og evt. annen nødvendig
dokumentasjon til vår operatør. Alt utstyr skal leveres
fabrikknytt. Kjøp av produkt/materiale gjennom
privatperson godtas ikke. Dokumentasjon av
kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og
forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for
beregning av tilskudd. For saker med flere tiltak eller
bilag må byggeregnskap i ferdigmeldingsskjema fylles
ut og kostnader for hvert enkelt tiltak må spesifiseres.
Det skal kun sendes én ferdigmelding per enøksak.
Innsendte papirer returneres ikke.

Lån

Utbetaling

Hvilke tiltak støttes?
Se side 4 i søknadsskjemaet. For generell
informasjon om enøk se Klima- og energifondets
websider www.oslo.kommune.no/enok.

Det kan søkes om lån til fullfinansiering av
enøkprosjektet. Summen av tilskuddet og lånet kan
ikke overskride dokumentert kostnad. Renten er
flytende med kvartalsvis justering. Vi krever
pantesikkerhet innenfor 80 % av takst. Det gis ikke lån
på under 30.000 kr. Lånet gis som serielån og
utbetales etter at enøktiltakene er gjennomført.

Etter godkjenning av innsendt dokumentasjon for
enøktiltakene vil tilskudd og evt. lån bli utbetalt til
oppgitt kontonummer. Det gis kun tilskudd til utgifter
som kan dokumenteres med kvitteringer eller faktura.
Det tar erfaringsvis ca 3-6 uker fra en komplett
ferdigmelding mottas hos vår operatør til tilskuddet er
utbetalt til din konto.
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Hjelp til utfylling av søknadsskjemaet
En komplett søknad består av side 3 og 4 samt evt.
nødvendig tilleggsdokumentasjon. Det skal ikke
skrives noe i de gule feltene i søknadsskjemaet.
På side 3 skal byggets adresse og opplysninger om
boligen fylles ut så korrekte og fullstendige som mulig.
I feltene under ”Opplysninger om boligen” skal
opplysninger om boligen slik den er nå fylles inn. Her
gis det opplysninger om hele boenheten, ikke bare
arealet som berøres av enøktiltakene. Det er spesielt
viktig at boareal og byggeår fylles ut. Med boareal
menes oppvarmet areal.
På side 4 skal mengde, antatt kostnad og tilskudd på
de tiltakene det søkes tilskudd til fylles inn.
Mengde: her fylles antall m² flate som skal
etterisoleres, antall ildsteder som skal byttes etc.
Antatt kostnad: her fylles et anslag på kostnadene
inn. Det er ikke nødvendig å innhente et spesifikt
pristilbud på forhånd eller vite akkurat hvilke produkter
man skal benytte. Se unntak for tiltak 12 bioolje.
Tilskudd: beregnes på bakgrunn av opplysningene i
kolonnene ”mengde” og ”tilskuddssats”.
Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det
til vår operatør. Ytterligere veiledning til utfylling av
søknaden kan du få ved å kontakte vår operatør.

Spesifikasjon av krav til følgende tiltak
Termografering og trykktesting (tiltak 4)
Bygningen som termograferes og trykktestes må være
fra 1990 eller eldre. Både termografering og
trykktesting må gjennomføres, og det må gjøres av en
sertifisert bygg-termografør. At termograføren er
sertifisert dokumenteres når tiltaket ferdigmeldes. For
å få enøkstøtte til termografering og trykktesting må
man ferdigmelde tiltaket sammen med ett eller flere
etterisoleringstiltak.

Utskifting av vedovn (tiltak 6)
Tiltak 6 gjelder når et gammelt, ikke-rentbrennende
ildsted (eldre enn 1998) eller parafinkamin erstattes
med et rentbrennende ildsted. Alderen på det gamle
ildstedet må dokumenteres med et bilde av skiltet/
metallklistremerket som sitter på ovnen.
I forbindelse med ferdigmelding av tiltaket kreves:
 Faktura/kvittering med dokumentasjon på
utført betaling.
 Bilde av skiltet/metallklistremerket på den
gamle ovnen
 Bilde av gammel og ny ovn fra samme
synsvinkel der det tydelig fremgår at det nye
ildstedet har erstattet et gammelt.
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Kontrollskjema som viser at installasjonen er
forskriftsmessig montert

Varmepumpe (tiltak 9)
Tiltak 9 omfatter luft/vann -og væske/vannvarmepumper. Det vil si varmepumper som henter
energi fra uteluft, berg, jord eller sjøvann. Støtte til
slike varmepumper gjelder kun for nybygg.
For konvertering av oppvarming basert på elektrisitet
eller fossil olje til varmepumpe i eksisterende bygg kan
det søkes om støtte hos Enova.
Tilskudd til varmepumpe er basert på energibesparelsen som oppnås. Støtte beregnes med
utgangspunkt i netto energibesparelse, dvs. fratrukket
strøm til drift av varmepumpen. Sammen med
søknaden må det derfor sendes med beregning fra
leverandør som viser forventet besparelse ved
installasjon av varmepumpe.
Det
foretas
en
kontrollberegning
av
energibesparelsesberegningen
som
er
vedlagt
søknaden.
Det skal kun hentes inn tilbud, det kan ikke bestilles
eller signeres kontrakt før det foreligger tilsagn om
støtte.

Solceller (tiltak 10)
Ved installering av solceller gis 40 % av kostnaden for
tiltaket i støtte. Prisoverslag fra leverandør skal derfor
legges ved når det søkes om installering av solceller.
Tilskuddssatsen gjelder kun for en begrenset
kampanjeperiode.
Det skal kun hentes inn tilbud, det kan ikke bestilles
eller skrives under på kontrakt før det foreligger tilsagn
om støtte.

Vindenergi og kjel for bioolje (tiltak 11 og 12)
Tilskudd til vindenergi og kjel for bioolje er basert på
energileveransen som oppnås fra anlegget som
installeres. Støtte beregnes med utgangspunkt i netto
konvertert energi. Sammen med søknaden må det
derfor sendes en beregning fra leverandør som viser
forventet energileveranse fra anlegget.
Ved overgang fra fossil oljefyring til oppvarming basert
på biofyringsolje gis det maksimalt støtte tilsvarende
50 % av kostnaden for tiltaket. Dette er som regel
styrende for størrelsen på tilskudd som gis til dette
tiltaket. Prisoverslag fra leverandør skal derfor legges
ved når det søkes om konvertering fra fossil olje til
oppvarming basert på biofyringsolje.
Det skal kun hentes inn tilbud, det kan ikke bestilles
eller skrives under på kontrakt før det foreligger tilsagn
om støtte.
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Søknadsskjema må signeres og sendes per post eller e-post

Søknadsskjema sendes til:
REINERTSEN AS
Gruppe for Energi & Miljø
Postboks 18 Lilleaker
0216 Oslo

Oslo kommune
Klima- og energifondet

Alle henvendelser rettes til vår operatør:
Telefon: 22 92 14 00
E-post: enok@reinertsen.com
http://www.oslo.kommune.no/enok
NB! Gule felter skal ikke fylles inn av søker. SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING.

Saksnummer:

Registrert dato:

Første respons:

Siste underlag:

Behandlet dato:

Saksbehandler:

Byggets adresse og postnummer:
OSLO

Eier(e):

Adresse, postnr, poststed:

Telefon:

Kontaktperson:

Adresse, postnr, poststed:

Telefon:

E-post:

Opplysninger om bolig før gjennomføring av enøktiltak
Bygningstype:
Enebolig

2-mannsbolig

Rekkehus

Leilighet

Annet, spesifisér

Elektriske ovner

Sentralfyr, elektrisk

Sentralfyr, olje

Ved-/koksovn

Olje-/parafinovn

Fjernvarme

Varmepumpe

Annet, spesifisér

Sentral, elektrisk

Sentral, olje

Varmepumpe

Annet, spesifisér

Mekanisk avtrekk

Mekanisk balansert

Annet, spesifisér

Oppvarmingssystem:

Varmtvann:
Individuell, elektrisk

Ventilasjon:
Naturlig oppdrift
(ventiler og luker)

Byggeår:

Boareal:

Antall etasjer i boenheten(e) det søkes
for:

Antall boenheter det søkes for:

Energiforbruk:

Elektrisitet [kWh/år]:

Olje/parafin [liter/år]:

Annet, spesifisér:

Kommentarfelt (benytt eventuelt eget ark)

Det søkes herved om følgende fra Oslo kommune Klima- og energifondet:
kr

Tilskudd:

(for operatør)

Sum kolonne tilskudd på side 4. NB: Det gis ikke tilsagn med samlet
tilskuddsbeløp på mindre enn 1500 kr.
kr

Lån:
Det kan gis lån til fullfinansiering av enøktiltak. Lånesummen kan
maksimalt utgjøre totalt kostnad minus tilskudd.

Undertegnede er klar over at tilskuddet helt eller delvis kan holdes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk. Videre er søker innforstått med at
Klima- og energifondet ikke har noe ansvar med hensyn til valgte produkter eller utførelse i forbindelse med gjennomgang av enøktiltak. Klima- og
energifondet forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene etter ferdigstillelse.

Undertegnede har lest og forstått side 1 - 4 av søknadsskjemaet og forstår at tiltak ikke må være igangsatt før tilsagn om støtte
er mottatt fra Klima- og energifondet, dvs. at avtale ikke er inngått, kontrakt ikke er signert og varer/arbeid ikke er bestilt/kjøpt,
før tilsagnsdato.
____________

Dato

______________________________________________________________

Eiers/søkers underskrift
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Versjon 0115. I henhold til byrådsvedtak 1067/14 av 07.08.2014.

NB! Gule felter skal ikke fylles inn av søker. På denne siden skal mengde, kostnad og tilskudd for de tiltakene det søkes støtte til fylles ut.
I henhold til byrådsvedtak 1067/14 av 07.08.2014.

Enøktiltak
1. Isolering av yttertak og
tak mot kaldt loft

2. Isolering av gulv mot
grunn, kald kjeller e.l.

3. Isolering av yttervegg

Krav

5. Varmegjenvinner i
boligventilasjon

(1)

50 kWh/m²

m² kr

50 kr/m²

kr

1.2

Innblåsing
Fylle hulrom

30 kWh/m²

m² kr

30 kr/m²

kr

2.1

Isolasjonsmatter
15 cm tilleggsisolering

30 kWh/m²

m² kr

45 kr/m²

kr

2.2

Innblåsing
Fylle hulrom

25 kWh/m²

m² kr

30 kr/m²

kr

2.3

Randsoneisolering
1 m bredde

50 kWh/lm

lm kr

30 kr/lm

kr

3.1

Isolasjonsmatter
10 cm tilleggsisolering

50 kWh/m²

m² kr

90 kr/m²

kr

3.2

Isolasjonsmatter
15 cm tilleggsisolering

75 kWh/m²

m² kr

125 kr/m²

kr

50 kWh/m²

m² kr

30 kr/m²

kr

-

stk kr

2 500 kr per sak kr

stk kr

5 000 kr/stk

Innblåsing
Fylle hulrom
Tiltaket må ferdigmeldes
sammen med tiltak 1-3.
Se side 2.
Årsvirkningsgrad på
minimum 60 %

7. Kakkelovn
7.1
eller Varmepipa
Boenhet i boligsameie
med flere enn 4 boenheter
kan også søke om støtte
7.2
til dette tiltaket.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

kWh

kr
(2)

Utenfor Ringvei 3
kWh

stk kr

1 500 kr/stk

kr

(2)(4)

Innenfor Ringvei 3
kWh

stk kr

6 000 kr/stk

kr

(2)

Kakkelovn

kWh

stk kr

5 000 kr/stk

kr

(2)

Varmepipa

Kun i nybygg. Varmepumpe,
solenergi, bioenergi eller
fjernvarme må brukes som
oppvarmingskilde.

kWh

stk kr

5 000 kr/stk

m² kr

60 kr/m² som
dekkes av
vannbåren
varme

kr

kWh

stk kr

0.65 kr/kWh
besparelse

kr

kWh

m² kr

40% av
investeringskostnaden

kr

kWh

stk kr

1.50 kr/kWh
leveranse

kr

kWh

stk kr

1.50 kr/kWh
leveranse,
maksimalt 50 % kr
av kostnaden for
tiltaket

kWh

stk,
________lm,
kr
_______ m²
_______ e.l.

-

9. Varmepumpe
Varmepumpe i nytt bygg, se
væske/vann eller luft/vann side 2.

kr

(1)

(1)

10. Solceller

(3)

(2)

11. Vindenergi

12. Kjel for biofyringsolje
Energileveranse fra kjel
må dokumenteres,
fortrinnsvis i pristilbud fra
leverandør.
13. Diverse
Her kan du søke om
tilskudd til enøktiltak som
ikke står på listen.

For operatør

Tilskudd

Isolasjonsmatter
15 cm tilleggsisolering

6. Utskifting av vedovn/
6.1
parafinkamin til ny
rentbrennende vedovn,
montering av peisinnsats
eller etterbrenner *
6.2
Boenhet i boligsameie
med flere enn 4 boenheter
kan også søke om støtte
til dette tiltaket.

8. Vannbåren varme basert
på fornybar energi
(gulvvarme / radiatorer /
viftekonvektorer)

TilskuddsAntatt kostnad sats

1.1

3.3
4. Termografering og
trykktesting

Antatt årlig
energibesparelse Mengde

Biofyringsolje erstatter fossil
olje ved justering av
eksisterende anlegg.

Beskrivelse av tiltaket skal
vedlegges. Bruk eget ark.
Energibesparelse skal
dokumenteres.

SUM:

(2)

(1)

Beregnes
individuelt

kr

SUM:

(1) Tilskuddet begrenses til maksimalt 20 % av kostnaden for tiltaket.
(2) Tilskuddet begrenses til maksimalt 50 % av kostnaden for tiltaket.
(3) Tilskuddssats gjelder kun for en begrenset kampanjeperiode. Normal tilskuddssats er 1,50 kr/kWh leveranse, men begrenses til maksimalt 50% av kostnaden for tiltaket.
(4) Tilskuddssats gjelder kun for en begrenset kampanjeperiode. Normal tilskuddssats er 3 000 kr/stk.
* Sett ring rundt tiltaket det søkes tilskudd til
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