
Grønne uker 
BLI ENERGISMART OG OLJEFRI!
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Informasjonsmøte for innbyggere
Tid: Onsdag 11. november 2015 
Sted: Nye Hegg skole, Kulturscenen 

Kl. 18.00 - 19.00:  Bli oljefri - Hvorfor og hvordan bli kvitt din oljefyr?
Kl. 19.00 - 19.15:  Pause med stands med kvalitetssikrede tilbydere
Kl. 19.15 - 20.30:  Bli energismart - Energitiltak i boliger

Bli energismart 
Få gratis og uforpliktende rådgivning om aktuelle tiltak i din bolig, både 
energisparetiltak og fornybar oppvarming i perioden 4.-18.november.

•  Ring ENØK-telefonen: 47 222 076 
•  Send e-post: energiradgiver@entelligens.no 
•  Gjør en nettbasert energianalyse av boligen din på energiportalen.no.
•  Besøk energirådgiver på stand ved Servicetorget, Lier Rådhus, 
   mandag 9. november fra kl. 10.00 til 14.00.

Gratis hjemmebesøk av energirådgiver
I perioden 9.-13. november tilbyr vi innbyggerne våre gratis hjemmebesøk 
av en energirådgiver, som foretar en gjennomgang av boligen, og gir råd om 
hva du kan gjøre av små og store spesifi kke tiltak for å spare energi og miljø. 

Bestill hjemmebesøk på ENØK-telefonen: 47 222 076. 
Førstemann til mølla! Antall hjemmebesøk er begrenset.

Få tilskudd til konkrete tiltak 
Enova gir tilskudd til utfasing av oljefyr, fornybar oppvarming og andre 
energismarte tiltak i boliger. Les mer på: tilskudd.enova.no. 
Kommunen gir også tilskudd til hjemmebesøk av energirådgiver. 
Les mer om dette på lier.kommune.no. I høstens kampanjeperiode 
er imidlertid besøk av energirådgiver HELT GRATIS. 

På oljefri.no fi nner du informasjon om lokale, kvalitetssikrede tilbydere 
av fornybare oppvarmingsløsninger, og sanering og fjerning av oljetank. 
Oljefri er utviklet av Naturvernforbundet og har i samarbeid med kommuner, 
fylkeskommuner og næringsliv kampanjer fl ere steder i landet.

Fra fossil oljefyring til fornybar energi
Bli oljefri. Fossil oljefyring kan erstattes av mange fornybare oppvarmings-
løsninger. For eksempel rentbrennende vedovn, pelletskamin, varmepumpe 
og fornybare løsninger for vannbårne systemer.

Lekkasjefare fra nedgravde oljetanker
Som eier er du ansvarlig for din oljetank og eventuelle lekkasje. Sørg for 
at oljetanken alltid er i forsvarlig stand gjennom tilstandskontroller. 
Oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes for olje, renses og fjernes. 
Se oljefri.no for kvalitetssikrede tilbydere.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. 
Vi jobber med et bredt spekter av saker innen natur- og miljøvern, og 
spesielt med naturvern, klima, energi og samferdsel.

Energi-
rådgivning:

• På telefon og e-post
• Hjemmebesøk

• Infomøte
• Stand



Kontakt oss gjerne på:
Ingebjørg W. Tofte, Rådgiver miljø og samfunn
Tlf. 32 22 01 68/ Mob: 976 93 189
E-post: ingebjorg.tofte@lier.kommune.no
Følg oss på Facebook

Les mer om kampanjen «Grønne uker» på lier.kommune.no
Les mer om utfasing av fossil oljefyring på oljefri.no

Vi jobber for et grønnere Lier   
Kommunen ønsker å bidra til kunnskap og bevisstgjøring om energibruk 
i bygg og bolig, samt å legge til rette for effektiv energibruk og bruk av 
fornybar energi. 

Vi ønsker oversikt over oljetanker
Vi ønsker å bidra til utfasing av fossil oljefyring, både med tanke på klima  
og potensiell risiko for oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker. 

Det er viktig for oss å få bedre oversikt over oljetankene i Lier, og da  
trenger vi din hjelp. Om du har en oljetank på din eiendom, send e-post  
til ingebjorg.tofte@lier.kommune.no, så får du tilsendt et par spørsmål  
vi ønsker besvart. 

lier.kommune.no


