
HVAD ER “FOR ENDEN AF VEJEN”?
”For enden af vejen” er et arrangement i grundejerforeningen 
eller landsbylauget, hvor der gives fælles vejledning med ud-
gangspunkt i to lokale huse. Herefter tjekkes 8-12 huse indi-
viduelt. Foreningen er en god indgang til dialog, fordi mange 
ønsker personlig vejledning, uden at ville betale for et indivi-
duelt besøg. 

HVAD INDEHOLDER ET “FOR ENDEN AF VEJEN” EVENT?
På selve dagen er Energitjenesten til stede med 2 energivejle-
dere og en mobil udstilling.

Grundejerforeningens formand byder velkommen og der gi-
ves herefter en introduktion til dagens forløb. 

Herefter laver de 2 vejledere en grundig energigennemgang af 
to lokale huse, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgs-
mål undervejs. Gennemgangene varer ca. 1 time.

Efter de grundige gennemgange kan der bestilles tid til 8-12 
kortere gennemgange af andre huse. Gennemgangene af dis-
se varer 15-20 minutter, hvor boligejeren kan rette sine speci-
fi kke spørgsmål til netop sine egen bolig. 

Selve arrangementet varer 6 timer og der udarbejdes ikke rap-
port efter de enkelte energitjek. 

I områder med mange ens huse, er der mulighed for at bestille 
en grundigere rapport, som opgør fællestræk ved boligerne 
og hvilke tiltag, der vil være eff ektive for alle husene. 

ANSVARSFORDELING
Kommunen tilbyder deres grundejerforeninger et antal ”For 
enden af vejen”-Arrangementer. Det er kommunens opgave 
at informere grundejerforeningen om, hvordan dagen kom-
mer til at forløbe samt informere om, hvad de skal sikre er på 
plads til selve dagen. Grundejerforeningen kan evt. telefonisk 
aftale placering og andre specifi kke spørgsmål i forbindelse 
med arrangementet med Energitjenesten.

Grundejerforeningen sørger for plads til den mobile udstilling 
samt står for synliggørelse af arrangementet i lokalområdet. 
Hvis det aftales på forhånd kan grundejerforeningen sørge for 
at booke op til 12 gennemgange inden arrangementet. 

Energitjenesten er ansvarlig for gennemførelse af arran-
ge-mentet med opstilling før arrangementet, bemanding af 
ud-stilling samt gennemførelse af energigennemgange.

MÅLGRUPPE
Grundejerforeninger og landsbylaug
 
ØKONOMI
Pris 15.000 kr. ekskl. moms.

For enden af vejen

Energitjenesten hjælper kommunerne

og klimamålsætninger ud i livet
med at føre energibesparelser

Energitjenesten giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.
Energitjenesten er bl.a. støttet af Energifonden.net. Læs mere på www.energitjenesten.dk

“Det er Energitjenestens erfaring, 
at den største barriere, for at boligejere 
gennemfører energibesparelser, er, at de 
mangler hjælp til prioriteringen af de 

konkrete initiativer i deres bolig”
Energitjenesten

FIND DIN
lokale energitjeneste på:
 www.energitjenesten.dk

 

 “Kontakt os - 
       så fortæller vi 

  om mulighederne”    
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