
Kommunen tilbyr gratis klima- og energirådgivning frem til 15. desember 2021. 
Mange borettslag og sameier endrer på styrets sammensetning i løpet av årene.  
Da er det spesielt viktig å ha gode planer som sørger for kontinuitet i vedlikehold og 
drift. Planlegger dere oppussing, eller lurer på hvordan dere kan få et mer miljøvennlig 
bygg? Har dere spørsmål til elbillading? Objektive rådgivere kan hjelpe dere med  
å finne de beste tiltakene.

BORETTSLAG OG SAMEIER

Kommunen tilbyr gratis rådgivning om klima og energi!

Snakk med energirådgiver og bestill befaring 
Ring rådgivningstelefonen: 466 26 000 eller 
send epost til: post@energiportalen.no

Besøk www.klimasmart.no/boligselskap  
Her finner du tips og råd fra energirådgiverne 
og kontaktinformasjon.

Digitalt informasjonsmøte for boligselskap 
Informasjonsmøte om smarte energitiltak, 
sykling og elbillading. 24. august, 31. august 
og 7. september, kl 20.00 - 21.30Energirådgivning

post@energiportalen
tlf: 466 26 000

Kampanjen er levert av din kommune og Klima Østfold, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.
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Kontakt oss på rådgivningstelefonen: 466 26 000 eller post@energiportalen.no

Trygg og effektiv lading av elbil
Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Det er i ferd med å bli 
lovpålagt å kunne lade elbilen sin selv om man bor i borettslag eller sameie. Les mer på: elbil.no 

Smartere bruk av strøm
Det er mange borettslag og sameier som betaler ekstra for effekt via nettleien på grunn av høye 
forbrukstopper. Ofte er ikke styrene klar over at dette koster dem mange tusen kroner ekstra i året 
på nettleien. Smartere bruk av strøm kan redusere dette vesentlig.

Valg av energikilde
Hva skal energikilden til oppvarming og varmt tappevann være i årene fremover? Dette er et aktuelt 
spørsmål som kan være vanskelig å ta stilling til når det er mange beslutningstagere.

Sykle til jobben
Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Dette er en lav- 
terskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. Les mer på www.sykletiljobben.no

Valg av oppvarmingsløsning og tilrettelegging for elbillading kan være utfordrende. 
Dette er typiske tiltak som kan forlenge beslutningsprosessen, fordi det ofte er mange 
involverte.

Hva bør vi tenke på?

Tjenestene i kampanjen er levert av Energiportalen AS, Bravida Norge AS - Avdeling Energibygg, Asplan Viak AS, 
Knut Olav Knudsen, Elbilforeningen og Naturvernforbundet.
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