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Fase 1 av EPC–prosjektet er nå avslu(et og analyser for alle bygg er levert.  

Kommunestyrene i kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot godkjente -ltakspakkene 

som ble lagt frem for dem i juni, så nå skal fase 2,  gjennomføringsfasen, begynnes på.  I løpet av 

2014  vil det bli hek-sk arbeid i alle kommuner og deres kommunale bygg for å redusere energi-

bruken. Til sammen i de 4 kommunene skal over 400 -ltak  gjennomføres, og alle disse -ltakene 

vil gi en samlet besparelse på 33% av energibruken i de analyserte byggene.  

Godkjent EPC fase 2 

Energy Week Brussel 
Vår egen prosjektleder i ENSAMB, Alf Kris-an Enger, hold foredrag om  

prosjektet under seminaret ”Innova-ve financing approaches: concrete 

examples from MLEI PDA projects.” under Sustainable Energy Week i 

Brussel i juni. 

De(e er andre gang Alf Kris-an holder foredrag under Energy Week, så 

vi blir lagt merke -l! ENSAMB fikk mange lovord og vi fikk utveksle erfa-

ringer og kny(et mange gode kontakter med andre prosjekter under 

MLEI-programmet.  
Alf Kris-an Enger og Adrien 

Bullier under Sustainable  

Energy Week 

Hele regionrådet for Sør-Østerdal var i på en tredagers 

studietur -l Brussel i juni. Det er sa( fokus på energi i 

Regionrådet og det ble lagt besøk -l både Energy Week 

og  energikommisærens kabine(. I -llegg -l energi var 

fokuset på å lære og forstå hvordan Norge, EU og EØS 

avtalen fungerer sammen. 

Det ble en lærerik tur og veldig posi-vt at regionrådet 

satser og se(er fokus på energi.   

Regionrådet  besøkte blant annet EU-delegasjonen 

under tredagers studieturen -l Brussel. Foto: S-an 

Mathisen,   Eu-delegasjonen          



3. september er det igjen -d for seminar for driBspersonellet i Sør-

Østerdalen. Denne gangen er temaet ven-lasjon og varmegjenvinning. Semin-

aret skal holdes på Rena og det kommer foredragsholdere fra blant annet ar-

beids-lsynet,  

fagskolen på Gjøvik  og Norsk Enøk og Energi.  

Seminar: Ven-lasjon og varmegjenvinning  

Fra og med september vil det bli lagt ut et energispare-ps hver 14.dag på ne(sidene -l kommu-

nene og fylkeskommunen. ENSAMB har inngå( et samarbeid med 

Energiråd innlandet om at de skal levere et energispare-ps hver 

14.dag i et år som skal inspirere og mo-vere ansa(e og brukere av de 

kommunale byggene -l å spare energi.  

Vi håper disse -psene blir fliDg lest og at vi kan få -l en liten hold-

ningsendring når det gjelder sparing av energi. 

Energispare-ps i hverdagen 

Hjemmeside: www.ensamb.no  

Besøk: Storgata 20, 2406 Elverum 

I forbindelse med at vi skal starte fase 2 i EPC-prosjektet, arrangerer vi et kontaktmøtet med 

Norsk Enøk og Energi(NEE), som er vår hovedentreprenør, og lokalt næringsliv. Det er fokus på og 

ønske om å bruke lokale underleverandører, hvis disse er konkurransedyk-ge, -l å uIøre arbeidet 

i de kommunale byggene. Underleverandører innen fagene bygg, elektro, VVS, HVAC etc.  Er de 

som er aktuelle. 

Ved å arrangere et slik kontaktmøte har de lokale leverandørene mulighet -l å vise seg frem og 

NEE har gode muligheter -l å finne frem og orientere seg i jungelen av alle lokale bedriBer.  

Tidspunkt for disse møtene er: 

Trysil: Mandag 19. august kl. 16:00 

Engerdal: Mandag 19. august kl. 18:00 

Stor-Elvdal: Tirsdag 20. august kl. 16:00 

Åmot: Tirsdag 20. august kl. 18:00 

Alle møtene er i rådhuset og varer ca 1 -me. 

Kontaktmøte med næringslivet 


