
 
  

 

*Basert på standard barnehage på 600 m2 oppvarmet areal med TEK 2007 og energipris på 1 kr/kWh. I eldre 
bygg vil gjennomsnittlig årlig besparelse være større. Geografisk beliggenhet kan også påvirke beregningene; 
kaldere klima gir høyere besparingspotensiale. Er bygget større blir besparelsene større, er bygget mindre blir 
besparelsene mindre. 

ENERGIJAKT 
Nå kan du og barnehagelærerne i din barnehage spare 

energi. Det sikkert gjort mange energisparetiltak i 

barnehagen din, men det er fortsatt mulig å spare 

mer.  

Bruk denne sjekklisten for å finne ut hva dere kan 

gjøre. Når man sparer energi sparer man penger og 

gjør en positiv innsats for miljøet og klimaet vårt. 

 

 

Smarte energisparetiltak
Årlig 

besparelse*

Ja, dette 

blir gjort!

Dette vil 

vi gjøre

Sjekk at det ikke er for varmt. Da jobber og tenker dere 

bedre og sparer penger. Det bør ikke være mer enn 20 

grader inne.

2000

Sjekk at det ikke er for varmt om natten når dere ikke 

er her. Da kan det godt være 15 grader inne.
4000

Sjekk at man lukker dører mellom kalde og varme rom. 400

Sjekk hvordan dere lufter. Vinduer skal åpnes for full 

gjennomtrekk i 2-3 minutter. Sniklufting er forbudt!
800

Sjekk om det går an å slå av lys i tomme rom. 165

Sjekk hvor mange elektriske apparater og ladere dere 

bruker. Lag en liste. Det er forbudt å ha dem i 

stikkontakten når de ikke er i bruk.

300

Sjekk at barnehagelærere fyller kaffen over på TV-

kanne og ikke lar den holde seg varm på 

kaffetrakteren. 

600

Sjekk når og hvor bruker dere varmt vann i 

barnehagen? Lag en liste og bli enige om å ikke bruke 

varmt vann unødvendig. 

300

Sjekk at barnehagelærerne alltid fyller 

oppvaskmaskinen helt opp før den settes i gang. 
85

Sjekk om det er noe som vaskes i vaskemaskin  i 

barnehagen. Blir vaskemaskinen fylt helt opp før den 

settes i gang? 

115


