
Send skjemaet som vedlegg i e-post til obosprisen@obos.no sammen med bilder som viser 

eiendommen, før og etter gjennomført tiltak.  

Påmelding – OBOS Bærekraftpris
 (Lagre skjemaet på egen pc før utfylling) 

Påmelding fra 
Organisasjonsnummer Boligselskapets navn 

Gateadresse(r) Postnummer Poststed 

Kontaktperson Postnummer Poststed 

E-postadresse Telefon 

Bygningsmassen
Oppført år Ombygd/utbedret Ant. bygninger Hustype Ant. etasjer Ant. leil. 

Sum antall leiligheter 

Eksterne aktører som har bidratt til prosjektet
Arkitekt Byggeteknisk rådgiver 

Prosjekt- og byggeleder Entreprenør 

Andre 

Kostnad
Totalt investert (kr): Investering per leilighet (kr): 
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Klimagevinst (kryss av for aktuelle tiltak og beskriv nærmere i feltet nedenfor)

a) 

☐ Redusert energiforbruk

Gjennomførte tiltak med energireduksjon. 
Beskriv redusert energiforbruk her:  

b) 

☐ Redusert CO2-utslipp

Tiltak med beregnet CO2-reduksjon. 

Beskriv redusert CO2-utslipp her:  

c) 

☐ Grønn transport

Tiltak for tilrettelegging for sykkel, gående, delingsbil og el-bil. 
Beskriv grønn transport her: 

d) 

☐ Redusert klimarisiko

Tiltak for å sikre mot oversvømmelse og ras, eller mot endrede værforhold. 
Beskriv redusert klimarisiko her: 

e) 

☐ Redusert vannforbruk

Tiltak som reduserer vannforbruket og/eller tiltak som fremmer bruk og 
magasinering av regnvann og gråvann. 
Beskriv redusert vannforbruk her: 

f) 

☐ Sirkulærøkonomi

Tiltak for bruk av resirkulerte og/eller gjenbrukte materialer. 
Beskriv sirkulærøkonomi her: 
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g) 

☐ Arealbruk og økologi

Tiltak som fremmer biologisk mangfold og liknende. 
Beskriv arealbruk og økologi her: 

h) 

☐ Avfallshåndtering

Tiltak som tilrettelegger for økt kildesortering og reduserte mengder avfall, 
Beskriv avfallshåndtering her: 

i) 

☐ Redusert forurensning

F.eks. opprydding av gammel forurensning og/eller tiltak som reduserer
forurensning og spredning av forurensning.
Beskriv redusert forurensning her:

Beskriv kort bakgrunn for prosjektet og hvordan kan arbeidet dere har utført inspirere andre

j)

☐ Sosial bærekraft

F.eks. har dere skapt en møteplass som bidrar til fellesskap, bevegelse
og inkludering?
Beskriv sosial bærekraft her:
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