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Slik er kartleggingsstøtten
Enova tilbyr støtte til borettslag og sameier som vil kartlegge energitiltak i bygninger som bidrar 
til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger.

Målet med støtteprogrammet er å gi en bedre oversikt over mulige energitiltak i egen bygnings-
masse og lønnsomheten ved å investere i tiltakene. En slik oversikt kan være et godt grunnlag for 
videre investeringer, som Enova også har gode støtteordninger for.

Støtten gis til boligselskap med minimum ti boligenheter. Støttebeløpet kan utgjøre inntil 50 
prosent av godkjente kostnader. For lag med ti til 50 boliger er den øvre grensen 50.000 kroner. 
Maksimalbeløpet økes gradvis til 250.000 kroner for lag med flere enn 200 boliger.

Les mer på www.enova.no eller kontakt OBOS Prosjekt AS på telefon 22 86 57 96.

Les mer om støtteordningen på neste side.

-EN UNIK MULIGHET FOR BOLIGSELSKAPET
TEMA: ENERGI/ny støtteordning

TOGET GÅR: -Støtteordningen er laget for å vek-
ke interesse for et viktig felt, og vi vet ikke hvor 
lenge ordningen vil vare, sier Vidar Hellstrand, 
gruppeleder for energi i OBOS Prosjekt AS.

Gode energitiltak i eksisterende bygg kan spare boligselskapet for store driftsutgifter. En helt ny  
støtteordning skal få fart på kartleggingen av mulighetene. OBOS Prosjekt AS bistår gjerne med  
gjennomføringen.
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-Dette er en unik mulighet som vi vil anbe-
fale alle å benytte seg av. Støtteordningen er 
laget for å vekke interesse for et viktig felt, 
og vi vet ikke hvor lenge ordningen vil vare, 
sier Vidar Hellstrand, gruppeleder for energi 
i OBOS Prosjekt AS.

Nye bygg tilfredsstiller moderne krav til ener-
gibruk. Men det aller meste av Norge er alle-
rede bygget, og det finnes et enormt potensial 

for å redusere energibruk og bytte energikilder 
i eksisterende bebyggelse. Alternativene kan 
være mange: Etterisolering, omlegging til 
balansert ventilasjon med varmegjenvinning, 
solvarme, solceller, isolering av loft eller bruk 
av alternative energikilder som fjernvarme, 
bergvarme eller pelletsanlegg. Mulighetene 
må utredes i hvert enkelt tilfelle. 

Borettslag og sameier må stadig ta stilling 

til ulike investeringsbehov. Dessverre havner 
kartlegging av energitiltak ofte et stykke ned 
på listen når mer synlige oppgraderinger som 
terrasser, fasader og utearealer er foretatt.

-Det er kanskje ikke så lett å se den umiddelbare 
gevinsten, men en kartlegging kan peke på tiltak 
som gir vesentlige reduksjoner i energibruk. Det 
frigjør i neste omgang midler som kan brukes på 
andre tiltak, poengterer Hellstrand.

-Og skulle kartleggingen vise at energibruken 
i boligselskapet er rimelig optimal, så er også 
det verdifull informasjon for styret og bebo-
erne. Borettslag og sameier i Oslo har gjennom 
flere år kunnet søke kommunens klima- og 
energifond om støtte til energitiltak. Enova – 
statens verktøy for omlegging av energibruk 
– tilbyr nå en utvidet støtteordning for bolig-
selskaper i hele landet. Det er særlig interes-
sant at Enova også tilbyr støtte til de konkrete 
utbedringstiltakene.

-OBOS Prosjekt AS har fått veldig god erfa-
ring fra kartlegginger i boligselskaper i Oslo. 
Vi vil derfor anbefale borettslag og sameier 
ellers i landet om å ta kontakt med oss. Vi 
hjelper til med utforming av søknad, kartleg-
ging, utbedringstiltak og sluttrapportering, 
forteller Vidar Hellstrand.

www.tt-teknikk.no / post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Plaget av overvann?

Vi graver, drenerer og fuktsikrer
Etter over 25 år med graving og drenering hos huseiere, borettslag og sameier er vi gode 
til å forberede, planlegge og gjennomføre gravearbeid under alle forhold og omstendigheter. 
Etter avtale tar vi oss av alt etterarbeid, som asfaltering, steinlegging og annen istand-
setting. Vi gir deg selvfølgelig fullverdige garantier for arbeidet vi utfører. 


