
Gratis værktøjer til rådgivning om 
energibesparelser i bygninger

Til energiselskabets energirådgivere

Videncenter for energibesparelser i 
bygninger under Energistyrelsen udvikler 
værktøjer, du kan bruge i dit arbejde for 
at nedbringe energiforbruget i bygninger. 
Værktøjerne er praktiske, gennem- 
arbejdede, uvildige og gratis. Og du kan 
med fordel bruge dem, når du rådgiver 
kunder om energibesparende løsninger. 
Desuden kan du udlevere dem til jeres 
evt. tilknyttede håndværkere og installa-
tører, som i høj grad kan drage nytte af 
materialerne i deres arbejde. 

Enklere energirådgivning med 
praktiske værktøjer
På www.byggeriogenergi.dk finder du et 
bredt udvalg af materialer, der giver dig, 
dine samarbejdspartnere og kunder et 
bedre overblik, når installationer 
eller klimaskærm skal energioptimeres.

På www.byggeriogenergi.dk kan du bl.a. 
finde: 

• Energiløsninger til både enfamilie- 
huse og etageejendomme med beskri-
velser af korrekt udførsel, tekniske 
illustrationer, tjeklister og udregnin-
ger på den forventede besparelse. 

• Besparelsesberegner som kan bereg-
ne effekten af forskellige energitiltag 
i enfamiliehuse og etageejendomme. 

• Pjecer og brochurer om f.eks. bo-
ligejerens adfærd og andre relevante 
emner. 

• Korte film der viser, hvordan energi-
besparende tiltag udføres.

www.ByggeriOgEnergi.dk



Brug frit materialerne til jeres egen 
hjemmeside 

Materialerne og værktøjerne fra Videncenter 
for energibesparelser i bygninger kan anven-
des frit til udlevering og som reference, blot 
du angiver Videncentret som kilde. Det be-
tyder, at I kan bruge det i rådgivningen og 
fx også lægge de mange energirenoverings-
film og energiløsninger direkte på dit forsy-
ningsselskabs hjemmeside eller som et link 
til www.byggeriogenergi.dk

Hold dig opdateret med den seneste 
udvikling

Du kan tilmelde dig Videncentrets nyheds-
brev, hvis du vil holde dig opdateret med den 
seneste viden og de nyeste materialer fra 
Videncentret til at realisere energibesparel-
ser i bygninger. Nyhedsbrevet udkommer 10-
15 gange årligt og er henvendt til professio-
nelle, der arbejder med energibesparelser i 
bygninger. Tilmeld dig her.

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os, og få svar 
på tekniske spørgsmål om energibesparelser i byg-
ninger, eller hvis du har spørgsmål til enkelte mate-
rialer. Du kan ringe til vores telefonlinje på tlf. 72 20 
22 55. Find os også på www.byggeriogenergi.dk

Sådan bruger andre energirådgivere Videncentret

”Vi bruger Videncentrets film om varmeanlæg og 
rørisolering. Vi har også udleveret centrets store 
energiløsningskataloger til installatører og tøm-
rere, når vi har haft dem i huset.” 

Distributionsleder Tom Diget, Viborg Fjernvarme

”Hvis det for eksempel drejer sig om udskiftning 
af et oliefyr, tager jeg gerne et udvalg af Viden-
centrets forskellige energiløsninger om nye var-
mekilder med. Der er god dokumentation i dem, 
og de er gode at tale ud fra – ligesom besparelses-
beregneren er det.”  

Boligkonsulent Tine Lundbye, Thy-Mors Energi

Telefon 72 20 22 55           www.byggeriogenergi.dk

http://www.byggeriogenergi.dk/nyhedsbrev.aspx

