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Oplægsholder: 
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Rådgivning er gratis og tilbydes alle. 

Særlig aftale med Energistyrelsen om rådgivning 

for bygningsejere, der har olie – eller naturgasfyr. 

 

Telefon 70 333 777 

Mail via www.energitjenesten.dk/borger/sporg-os 

 

 

 

   

  Telefonåbningstider: 

  man – ons: 10.00 – 16.00 

  tors:    10.00 – 20.00 

  fre:    10.00  - 16.00 

http://www.energitjenesten.dk/borger/sporg-os.html
http://www.energitjenesten.dk/borger/sporg-os.html
http://www.energitjenesten.dk/borger/sporg-os.html
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Konsortiets ansvarsområder og opgavefordeling: 

 
 

VedvarendeEnergi / Energitjenesten  
Projektledelse, rådgivning (call-center, registrering, planlægning af uddannelsesforløb m.v.) samt 

aftaler med underleverandører = de lokale Energitjenester 

 

Teknologisk Institut (Institut for Køle- og varmepumpeteknik) 
Kvalitetssikring af fagligt indhold i artikler / materialer m.v. 

Kvalitetssikring af efteruddannelse af rådgivere 

Guideline til rådgivning 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

 

Bolius – boligejernes videncenter 
Kommunikation og formidling (artikler, presse m.v.) 

Udviklingsopgaver 
a. Informationsmaterialer 

b. Lokale informationsmøder 

c. Information om rådgivningen 

d. Koncepter til lokale partnerskaber 

e. Etablering af lokale partnerskaber 
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Fra olie / naturgas til: 

Fjernvarme  -  eller  

VE-baseret opvarmning: 

 

• Klimaskærm 

• Installationer / varmeanlæg 

• Anlægsmuligheder 

• Lovgivning (tilladelser m.v.) 

• Energiløsninger / hjemmesider 

• Lister over produkter 

• Liste over håndværkere 
 

Sparring igennem hele processen 
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Claus Jacobsen,  

Energirådgiver hos Energitjenesten Nordjylland 
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Etablering af lokale partnerskaber 

Eksisterende partnerskaber 

• Forskellige koncepter 

• Forskellige formål 

• Forskellige resultater 

Udvikling af 2 – 3 koncepter 

Drejebog 

 

Etablering af  

6 lokale partnerskaber 
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Etablering af lokale partnerskaber 

 

Start: 
Ultimo oktober 2013 – etableringsfase indtil udgangen af 2013. 

 

Fokus på: 
• Formål (hvad vil vi opnå med partnerskabet) 

• Forventningsafstemning (hvad skal den enkelte byde ind med) 

• Klare aftaler (økonomi, ejerskab m.v.) 

• Strategi / planlægning af samarbejdet 

• Netværksdannelse 
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Interesseret i at deltage i lokalt partnerskab 

 

 

Kontakt din lokale Energitjeneste! 

 

Ring: 70 333 777  

Eller: find din lokale Energitjeneste på  

vores hjemmeside:  

www.energitjenesten.dk/find-os 

http://www.energitjenesten.dk/find-os.html
http://www.energitjenesten.dk/find-os.html
http://www.energitjenesten.dk/find-os.html
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Kontaktinformation: 

Marianne Bender 

Energitjenesten, Nordjylland 

Telefon: 98 15 68 00 

Mobil: 21 21 32 88 

Mail: mb@energitjenesten.dk  

mailto:mb@energitjenesten.dk

