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Energikollen för växthus
Spara energi och pengar genom Greppa Näringens rådgivning om
energieffektivisering. Rådgivningen består av två gruppträffar och
möjlighet till individuell rådgivning för dig som har uppvärmda växthus.

21A, 21B och 21D
Företagsnytta
Spara pengar på att använda
energin så effektivt som möjligt
Ger tips på konkreta åtgärder

Gruppträff 1

Under en till två timmar går ni igenom vilka delar av företaget som använder
mycket energi både genom direkt och indirekt energianvändning. Ni diskuterar
också odlingens påverkan på klimatet. Rådgivaren går igenom hur du gör en
egen energikartläggning och du får med dig checklistor och material. Du kan
sedan utföra en energikartläggning på egen hand eller med hjälp av en rådgivare.
Gruppträffen är kostnadsfri.
Individuell rådgivning

För de odlare som har uppvärmda växthus finns möjlighet att för endast
1000 kr få en rådgivare som går igenom energianvändningen vid ett enskilt
rådgivningsbesök. Du och rådgivaren kartlägger växthusens direkta energi
användning. Ni tittar på hur energianvändningen i odlingen kan effektiviseras.
Du och rådgivaren gör en åtgärdsplan och rådgivaren gör en enkel lönsam
hetsberäkning på de möjligheter som finns att spara energi och ekonomi
med olika åtgärder.
Gruppträff 2

Ni träffas i gruppen igen under två till tre timmar och går igenom vad ni har
lärt er under tiden som har gått sedan det första mötet. Fokus ligger nu på att
diskutera de utförda energikartläggningarna och vilka åtgärder som kan ge bra
effekt. Eventuellt gör ni ett besök på ett av företagen för att titta i detalj på vilka
åtgärder som någon av er har gjort. Gruppträffen är kostnadsfri.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu

Gör dig förberedd inför framtiden
och de energibehov du kommer
att behöva då

Miljönytta
Minskar företagets klimatpåverkan genom en effektivare
energianvändning

