
Kampanjen er levert av din kommune og Klima Østfold, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.

Kommunen tilbyr gratis klima- og energirådgivning frem til 15. desember 2021.  
De fleste eiendomsforvaltere og gårdeiere har et betydelig potensiale for energisparing 
og reduksjon av energikostnader i sine bygg. Planlegger dere oppgradering, eller lurer 
på hvordan dere kan få et mer miljøvennlig bygg? Har dere spørsmål om elbillading? 
Ønsker dere å legge bedre til rette for at ansatte skal sykle? Objektive rådgivere kan 
hjelpe dere med å finne de beste tiltakene.

EIENDOMSFORVALTERE OG GÅRDEIERE

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/gardeiere  
Her finner du tips og råd fra energirådgiverne 
og kontaktinformasjon.

Digitalt informasjonsmøte for gårdeiere 
Informasjonsmøte om smarte energitiltak, 
sykling og elbillading. 26. august, 2. september 
og 9. september, kl 20.00 - 21.30Energirådgivning

post@energiportalen
tlf: 466 26 000
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Kontakt oss på rådgivningstelefonen: 466 26 000 eller post@energiportalen.no

Tilstandsanalyse av bygget
God drift og vedlikehold handler om å kjenne ditt bygg. Tilstandsanalyser et god utgangspunkt 
for å optimalisere driften, samtidig som det kan danne grunnlag for å vurdere nye systemløs-
ninger. Anlegg med dårlig oppfølging over tid gir økt energibruk og slitasje som igjen fører til 
redusert levetid på anleggene.

Elbillading
Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Les mer på: elbil.no 

Grønne leiekontrakter
Gårdeier kan avklare fordelingen av kostnader til grønne tiltak med leietaker gjennom en 
grønn leiekontrakt. Gårdeier kan på denne måten foreta investeringer som reduserer energi- 
bruk og forbedrer miljøet. Resultatet bør være at både gårdeier og leietakere deler kostnadene 
og besparelsene for de grønne tiltakene.

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

Kommunen ønsker å bidra til at næringslivet bruker energi mer effektivt og i større grad 
benytter lokale fornybare energikilder som solenergi.

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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