Gartnerier
AF Energi & Miljøteknikk
dokumenterer svært lønnsomme
prosjekter i gartneribransjen
Veksthusnæringen i Norge vil i årene som
kommer måtte gjennomføre energiomlegging
med betydelige investeringer i bygninger og
tekniske anlegg. Med store investeringer må
ting gjøres i riktig rekkefølge og resultatene
sikres underveis.
For mange er det riktig å starte på varmeanleggene med tiltak som monner. Det er ikke enkelt å
drifte varmeanleggene i veksthus på en energieffektiv måte. Varmeregningen kan lett bli en
uforholdsmessig stor merkostnad til produksjonen. I våre prosjekter prøver vi å gi kundene
verktøyet de trenger for å ta kontroll over eget energiforbruk.

AF Energi & Miljøteknikk har levert prosjekter hos flere gartnerier med
svært gode resultater.
Disse prosjektene har gitt oss kunnskap om næringen, og erfaring til å se muligheter og
utfordringer på det enkelte gartneri. Våre prosjekter tilbys med garanti på lønnsomhet. Dette gjør
investeringene nærmest risikofri for deg som kunde.
I våre prosjekter vil vi stå for søknader om investeringsstøtte, bygging av anlegg, driftsoppfølging
og resultatsikring.
I våre prosjekter vil vi stå for søknader om investeringsstøtte, bygging av anlegg, driftsoppfølging
og resultatsikring. Normalt vil gartneren selv stå for grunnarbeider og eventuelt bygningsarbeider.
Der noen ser energi som et problem og kostnader, ser vi forretningsmuligheter. Vår
energisatsning handler om smartere, mer energieffektive tekniske løsninger. Dette skal gi
lønnsomhet først og fremst for kundens bunnlinje, og også for miljøet. I AF kaller vi dette for BLÅ
MILJØEFFEKT!
Drivstua gartneri AS fikk Energispareprisens Hedrende omtale for sine vellykkede
energisparetiltak.
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Brosjyre for Energispareprisens Hedrende omtale 2011
Ekra Gartneri
Drivstua Gartneri
Vikans Gartneri
Blå Miljøeffekt
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AF Gruppen ASA er et av
Norges største børsnoterte
entreprenør- og
industrikonsern. Selskapet
har 2600 ansatte i Norge,
Sverige og Kina og hadde
en omsetning på 9,8 mrd. i
2012.
AF er inndelt i fem
virksomhetsområder:
Eiendom, Bygg, Anlegg,
Miljø og Energi.
Ambisjonen vår er å være
det naturlige valg for å løse
de mest krevende
oppdragene, gjerne i
yttergrensen av hva som er
mulig for et
entreprenørselskap.
Atferden vår skal
kjennetegnes ved
profesjonalitet og høy etisk
standard.
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