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

Din kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning frem til 15. desember 2021. 
Ønsker du å redusere energibruken i din bolig? Planlegger du oppussing, eller lurer 
du på hvordan du kan heve komforten i din bolig og samtidig bidra til et bedre miljø? 
Har du spørsmål om elbillading? Objektive energirådgivere kan hjelpe deg med å 
finne de beste energitiltakene, tilpasset din økonomi.

BOLIGEIERE I KOMMUNEN

Gratis klima- og energirådgivning fra din kommune!

Gratis energianalyse av din bolig på nett.  
Gå til www.energiportalen.no og skriv inn   
din adresse. Tjenesten vil gi deg råd om   
energitiltak som er smarte for din bolig.

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

For informasjon besøk www.klimasmart.no 
Her finner du tips og råd fra energirådgiverne 
og kontaktinformasjon.

Digitalt informasjonsmøte for boligeiere 
Informasjonsmøte om smarte energitiltak, 
sykling og elbillading. 20. april og 21.sept.  
kl 20.00 - 21.30

Energirådgivning
post@energiportalen

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

Følg med på energibruken i boligen
Kjøp et enkelt display i en jernvarebutikk for måling av temperatur og fukt. Opplev, og lær sammen- 
henger mellom utetemperatur, innetemperatur og luftfuktighet.

Redusér innetemperaturen
Ha moderat innetemperatur. For hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet 
med 5 %. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet.

Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj. Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. Lite skittent tøy kan vaskes på 
30 grader. Skyll tallerkner og bestikk i kaldt vann. Varmtvannsberederen er fabrikkinnstilt på 75 
grader eller mer. Temperaturen kan enkelt reduseres til 68-70 grader på termostaten. Den finner 
du bak et deksel på berederen.

Trygg lading av elbil 
Lading av elbil trekker mye strøm og kan forårsake varmegang. Du bør installere en fastmontert 
ladeboks der du vanligvis lader. Ladeboksen avbryter lading ved eventuelle feil og sikrer deg 
mot overbelastning.

Det vi bruker mest energi til er oppvarming og tappevann. Her er det enklest å redusere 
mest. Det handler om å bruke energien mer hensiktsmessig, og det er ikke nødvendig 
å gjøre det ukomfortabelt.

Hva bruker du energien til?
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