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SØKNADSSKJEMA 

 

Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig 
Hol kommune har opprettet en tilskuddsordning for å støtte boligeiere som gjennomfører 
energisparetiltak i boligen sin, etter vedtak i kommunestyret 9. juni 2022. Energisparetiltak i 
boliger vil ha en langvarig effekt for å redusere strømforbruket i boliger og dermed redusere 
utgifter til strøm. 

Frivillige lag og organisasjoner i Hol kommune kan søke støtte til å oppgradere egne bygg, og 
benytter seg også av dette søknadsskjemaet. 

I henhold til vedtak i kommunestyret sak 18/2022 vil ordningen gjelde med tilbakevirkende 
kraft fra 1.1.2022. 

 

KRITERIER 

Kriteriene for å motta støtte er beskrevet i «Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i 
bolig». 

 

GJENNOMFØRING 

• Søknadsskjema fylles ut etter gjennomføring av tiltak. 
• Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes inn pr. e-post til postmottak@hol.kommune.no 

eller leveres på papir til Servicetorget, Ålmannvegen 8, Hol. 
• Søknadene merkes: «Tilskudd ENØK-tiltak»   
• Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende.  

 

 

Navn på søker: ______________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Er du/dere folkeregistrert i Hol kommune og har fast bosted her? ☐Ja ☐Nei 

Bor du selv i boligen hvor tiltaket er utført?  ☐Ja  ☐Nei 
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Tiltak det søkes støtte til: 

☐ Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft 

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

☐ Isolering av yttervegg 

☐ Skifte av vinduer og glassdører 

☐ Utskifting av vedovn (rentbrennende ovn eller pelletsovn) 

☐ Varmepumpe (luft-til-luft eller luft-til-væske) 

 

Beskrivelse av tiltaket (inkluder relevante detaljer, slik som tykkelse på etterisolering, type 
vindusglass, type vedovn):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne ordningen er opprettet for å bidra til mindre energiforbruk. Vi ber derfor om følgende 
informasjon knyttet til strømforbruk: 

☐ Strømforbruk foregående år (kWh): ___________________ 

☐ Forventet strømbesparelse av tiltaket (KWh/år) (se hol.energiportalen.no for hjelp til 

beregning): ___________________ 

Ett år etter at tiltaket er gjennomført, rapporterer søker på nytt inn sitt strømforbruk. Denne 
rapporteringen vil gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen når tiltakenes effekt skal 
evalueres. 

 

Har du mottatt tilskudd fra andre støtteordninger til dette tiltaket?  ☐Ja   ☐Nei 

Hvis ja, hvilke? _____________________________________________ 

http://hol.energiportalen.no/
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Bankkontonummer for utbetaling (Du må selv stå som eier av bankkontoen): 

 

 _____________________________________________ 

 

 

VEDLEGG 

☐ Kopi av kvittering/faktura 

☐ Annen dokumentasjon: _____________________________________________________   

 

 

 

 

Ved å signere på denne søknaden bekrefter du at opplysningene som er gitt er rett. 

 

Dato: _________  

 

Signatur: ___________________________________________________ 

 

Hvis det i etterkant oppdages at det har blitt gitt uriktige opplysninger i søknaden, kan hele 
eller deler av tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt.  


