
    

Budskjema (generell informasjon) 
Gjør eiendommen din grønnere — med støtte fra kommunen! 

Om prosjektet 

Oslo VAV og NFR-prosjektet “New Water Ways” ledet av NIVA sponser til sammen minst 10 

regntønner, to regnbed, to grønne tak og to permeable innkjørsler med biloppstillingsplass 

på Grefsen-Kjelsås. Dersom din eiendom blir valgt ut, vil en entreprenør anlegge tiltaket på 

eiendommen din på vegne av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Kostnadene er 

estimert til omtrent: 

- 15 000 kr for et grønt tak på et eksisterende tak 

- 70 000 kr for et regnbed i hagen 

- 1 000 – 1400 kr/m2 for permeable innkjørsler med plastforsterket grusgang eller 

belegningsstein  

- 500 - 3 000 kr per regntønne 

Vi ønsker å samarbeide med deg dersom du er interessert i en slik oppgradering av eien-

dommen såpass mye at du kunne tenke deg å ta en del av kostnaden selv, dersom vi betaler 

mellomlegget mellom ditt bidrag og totalkostnaden. For å få flest mulig til å delta med det 

budsjettet vi har, må interesserte husholdninger, borettslag og sameier delta i en budrunde.  

Om budrunden 

I denne budrunden konkurrerer du om å gi det høyeste budet. Dersom du er interessert i å 

få regnbed, regntønne, grønt tak eller permeabel innkjørsel i hagen din gjennom dette 

prosjektet, må du by det beløpet du ønsker å bidra med for å få slike tiltak etablert hos deg. 

Vi betaler mellom-legget mellom ditt bidrag og totalkostnaden ved å etablere tiltaket. Du 

betaler kun dersom din eiendom blir valgt ut. Deltagelsen i denne budrunden er ikke 

bindende og medfører ingen rettslige forpliktelser for deg.  

Eiendommene som vil få etablert disse tiltakene velges ut ifra en kombinasjon av høyeste 

bud og eiendommens egnethet for tiltakene som f.eks. infiltrasjonsevne. Jo høyere budet 

ditt er, jo høyere er din sjanse for å få et tiltak etablert på tomten din. Du kan by på et eller 

flere tiltak. 

 

For eksempel: Boligeier X gir et bud på 130 kr, mens boligeier Y gir et bud på 5000 kr for 

samme tiltak. Da er sannsynligheten høyest for at eiendom Y blir valgt ut til å få tiltaket. 

Fyll ut budskjema og kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjonen brukes til å ta kontakt med deg om du ble valgt ut for noen av 

tiltakene. Informasjonen lagres mens prosjektet pågår og anonymiseres etterpå. Den vil ikke 

bli gitt videre til tredjepersoner.  

X kr 0 kr     100 kr     500 kr 

Ditt bidrag på X kr: 
Du ønsker tiltaket, men  

uten å bidra økonomisk: 

Sannsynligheten øker for at du vinner 



    

Send bud til oss ved å: 

- lever budet elektronisk på  

 

https://response.questback.com/vannogavlopsetaten/gbpm4f7ks6 

 

- ta bilde av budskjemaet og send det per e-post til 

sajeela.azhar@vav.oslo.kommune.no 

- ta bilde av budskjemaet med mobilen og send det på MMS til Sajeela Azhar (+47 994 

52 214) 

- send budskjemaet i posten til adressen; VAV ved Sajeela Azhar, Postboks 4704 

Sofienberg, 0506 OSLO  

 

https://response.questback.com/vannogavlopsetaten/gbpm4f7ks6

