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Flere kommuner kender nu Energivejlederen  

Energivejledersekretariatet har siden juni været i dialog med klimamedarbejdere i kommunerne for at markedsføre jer 
Energivejledere over for kommunerne. Indtil videre har vi talt med 25 kommuner til møder eller pr. telefon – oven i de 
omtrent 15 kommuner, som i forvejen har et godt kendskab til Energivejledernes særlige kompetencer.   

Dialogen med kommunerne er meget positiv, og mange af dem vil gerne have Energivejlederne på banen i indsatsen 
over for husejerne. Torben R. Hansen, leder af Energivejledersekretariatet, siger: 

”Kommunerne søger partnere, som kan være med til at understøtte indsatsen for at få boligejerne i gang med 
energirenovering, og her passer Energivejlederne rigtig godt ind.” 

Du kan selv bygge videre på det 
I flere kommuner har det resulteret i, at Energivejledere har centrale roller i det lokale arbejde. Og da der nu er 
kendskab til Energivejlederne i 40 ud af landets 98 kommuner, giver det noget at bygge videre på for dig. 

Som Energivejleder kan du også selv gøre en indsats for at blive mere synlig i lokalområdet via kommunerne. 

Her er nogle forslag, som du kan bruge til at få adgang til kommunens indsats over for borgerne: 

• Dan et netværk  
Du kan danne et lokalt netværk af Energivejledere, hvor I mødes, lærer hinanden at kende og udvikler 
forretning på tværs af fagene. Det kræver, at der er en ildsjæl, som sætter det i gang; måske er denne 
ildsjæl dig! Dette fungerer eksempelvis i Furesø Kommune, hvor der er et lokalt Energivejledernetværk. Hvis 
du er medlem af den lokale erhvervsforening, hjælper de sikkert gerne til. Læs mere om Furesø 
energivejlederne her. 
 
   

• Gå i dialog med din kommune 
Du eller dit Energivejledernetværk kan indlede en i dialog med kommunerne med et tilbud om at støtte op om 
deres indsats. Skriv evt. til energivejledersekretariatet på energivejlederen@teknologisk.dk, der gerne 
hjælper med navnet på kommunens klimamedarbejder i din kommune.    

• Ha’ noget med i tasken til kommunen 
I kan tilbyde kommunerne at understøtte de tiltag, de sætter i gang ved at stille op med en stand og 
brochurer på energimesser, arrangementer i grundejerforeninger, torvedage mv. Dette har energivejledere i 
fx Roskilde, Furesø og Herning gjort. 
   

• Tilbyd gratis energivejledning… 
En mulig vej ind i boligerne kan også være at tilbyde gratis energivejledning for at få sat projekter i gang. 
Selv om gratis arbejde i princippet er noget skidt, kan det i forhold til energivejledning være med til at åbne 
døre. Fx i Sønderborgs Project Zero er der netop udpeget otte håndværkere, som nu kan kalde sig ZERObolig 
energivejledere. De danner et korps, som tager ud og giver gratis energivejledning. I andre tilfælde er der 
blot tale om et par gratis energigennemgange, som udloddes som præmier i konkurrencer, som kommunen 
sætter i gang.    

• …eller fratræk udgiften på regningen 
En anden mulighed er at tage et beløb for energigennemgangen, men så aftale, at såfremt der bliver 
konkrete opgaver ud af det, vil dette beløb blive fratrukket igen.    

• Energisparetilskud 
Husk også at det er muligt at formidle energisparetilskud fra energiselskaberne. Energivejlederen har en 
aftale med SEAS-NVE.  
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