Kommunal klimaog
energiplanlegging

12. JUNI 2019
KLIMA- OG ENERGISATSING I
FJELLREGIONEN
Hedmark Fylkeskommune har i samarbeid med Tynset kommune og Regionrådet
for Fjellregionen gleden av å invitere til seminar med fokus på kommunale klimaog energiplaner og verktøy for energieffektivisering og energisparing med
hovedvekt på EPC (energisparing med resultatgaranti).
I denne sammenhengen er inneklima et interessant tema og på agendaen står et
foredrag om inneklima, helse og energieffektivisering ved Overlege Jan Vilhelm
Bakke ved Arbeidstilsynet.

Aumliveien 4c, Tynset kl. 10.45–14.30
Seminaret er en del av INTERREG-prosjektet Effect4buildings som har som mål å
utvikle effektive modeller og verktøy for energisparing. Verktøyene skal bidra til å
øke lønnsomheten og minske risikoen ved slike investeringer i kommunene.
Hedmark Fylkeskommune har i dette prosjektet ansvar for promotering, videre
utvikling og forbedring av EPC-modellen, samt utvikling av nyttige verktøy som
støtter økt bruk av EPC.
Mange norske kommuner vil ikke klare å nå målene i sine klima- og energiplaner
til tross for stort potensial for energibesparelser i eksisterende bygg. Vi
presenterer metoder for raskere resultater og hvordan dette kan kombineres
med oppgradering av bygningsmassen. Videre vil muligheter for egen produksjon
av energi og regional satsing og samarbeid presenteres.
Seminaret bekostes av Hedmark Fylkeskommune og er gratis for deltakere.
Agenda finnes på neste side.
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Kl. 13.00

Energieffektivisering i Tynset
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Teknisk sjef Tynset, kommune

Solceller

Arne Sandbakken
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