
forside

Gratis energi
rådgivning til dig

Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udvik-

lingsprojekt, som ambitiøst arbejder for at fremme 

grøn energi i Frederikshavn Kommune. Vores 

ambition er, at halvdelen af kommunen skal være 

forsynet med vedvarende energi i 2015. 

Det kræver hårdt arbejde, men skaber store fordele 

for kommunens borgere, de erhvervsdrivende, 

miljøet og ikke mindst beskæftigelsen lokalt. 

Energibyens målsætninger er:

•	 At	medvirke	til	at	sætte	”gang	i	hjulene”	

og skabe lokale arbejdspladser inden for 

vedvarende energi 

•	 At	få	”husene	til	at	køre	længere	på	literen”	

igennem energirenoveringer

•	 At	gøre	borgerne	i	Frederikshavn	Kommune	

immun overfor stigende energipriser 

•	 At	medvirke	til	at	Frederikshavn	Kommune	

kan gå fra fossil til vedvarende energi

Læs mere på Energibyens hjemmeside energibyen.dk

KontaktoplysningerHvem er 
Energibyen Frederikshavn? 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus	Allé	100

9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

www.frederikshavn.dk

Bo Bechfeldt

Energirådgiver

Rådhus	Allé	100

9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 63 14

Mail: bobf@frederikshavn.dk
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Energibyen Frederikshavn tilbyder i samarbejde 

med	Frederikshavn	Forsyning	A/S	et	gratis	Energitjek	til	

alle boligejere i Frederikshavn Kommune. Tilbuddet gør 

det nemt, effektivt og hurtigt at få et konkret svar på, 

hvad du kan spare af penge ved at energioptimere din 

bolig. 

Bo Bechfeldt er Energibyens uvildige Energirådgi-

ver, som på din opfordring tager ud og besøger dig i dit 

hjem. Her kan han fortælle, hvordan du bedst kan redu-

cere din energiregning. Måske trænger dit hus til ener-

girigtige vinduer, mere isolering eller noget helt andet? 

Det vigtige er, at der skal være fornuft i investeringerne 

– de skal kunne betale sig. 

”Vi er til for borgerne i kommunen. Vi skal ikke sælge 

nogle produkter eller ydelser samtidig. Kort og godt kan 

man regne med en rådgivning, der skal hjælpe dig, men 

også kun hvis der er behov for det. Det kan jeg give dig 

svar på kvit og frit,” understreger Bo Bechfeldt.

Forudsætningen er blot, at Energibyen indberetter din 

besparelse til energistyrelsen. 

Der er mange penge at spare – så grib telefonen eller 

send en mail til Bo Bechfeldt allerede nu.

”Energibyen Frederikshavn rådgiver jo ganske gratis, og 

sammen med Bo Bechfeldt fandt jeg frem til, at efterisolering 

af mit loft ville være den bedste investering for det budget, 

jeg havde til rådighed. 

Selve isoleringsarbejdet tog kun et par dage – og det 

 svinede ikke,” understreger Joan Bay-Schmith, der allerede 

nu oplever, at hun ikke behøver at skrue op for radiatorerne 

nær så ofte som før.

Winwin!

”Jeg synes, det er helt skørt ikke at investere i energiopti-

mering, for du får en bedre bolig ud af det – både på kort og 

på lang sigt, og så er det jo lige meget, om du er 37 år eller 67 

som jeg,” siger Joan Bay-Schmith og fortsætter, 

”Jeg har givet godt 18.000,- for at få efterisoleret loftet 

med 200 mm, men det er jo ikke kun varmebesparelsen jeg 

får ud af det. Jeg har givet mig selv et lunere hus her og nu, 

og har også fået tilført huset mere værdi i sidste ende – det 

er ren win-win.”

Hvis du er blevet nysgerrig efter, hvordan du kan 

tjene penge og samtidig forbedre din bolig, har Energi-

byen en Tjekliste på vores hjemmeside: www.energi-

byen.dk, under Energirådgivning i menuen. Her kan 

du på en overskuelig og nem måde se, om du måske 

betaler for meget i el og varme?

På Energibyens hjemmeside kan du også klikke dig 

ind på Husets Web på forsiden til højre. Husets Web 

er et program, som gør dig i stand til at beregne dit 

energiforbrug. Husets Web giver dig en indikation på, 

om du bruger for mange penge på el og varme. Det 

kræver blot, at du indtaster dine forbrugstal og boli-

ginformationer. Derefter kan du finde ud af, om der er 

penge at spare. 

Gavn miljøet og tjen penge Kom hurtigt i gang
Der er mange penge at spare

Regnestykket:
Efterisolering:	18.000	•	Håndværkerfradrag	fra	SKAT:	4000

Investering	i	alt:	ca.	14.000	•	Årlig	varmebesparelse:	3000

Tilbagebetalingstid: Under 5 år

Er der penge at spare, vil du blive kontaktet af 

Bo Bechfeldt, hvis du har givet din tilladelse.

Husets Web er også et bindeled imellem 

dig som boligejer og Energibyens rådgi-

ver, som også tjekker siden. 


