Diplomerad klimat- och energivägledare
En ny kurs från EnergiRådgivarna
www.energiradgivarna.com

Bli diplomerad av EnergiRådgivarna!
Anta den globala klimatutmaningen och delta i en av EnergiRådgivarnas
två kurstillfällen före sommaren på Rosersbergs Räddningsverksskola
eller i Jönköping på Energicentrum A6.
År 1997 inbjöd EnergiRådgivarna för första gången till diplomeringsutbildning för kommunala energirådgivare. År 2003 höll föreningen sin
första praktiska kurs i energideklarationer av byggnader i Uppsala.
I år är det dags för föreningen att ge den konsumentorienterade
energieffektiviseringen ett nytt innehåll. Vi utvecklar en kurs
i takt med tiden som speglar en av vår tids största utmaningar,
nämligen den att bromsa utsläppen av växthusgaser.
Kunderna och de som söker dina råd är inte längre enbart betjänta med
svar på hur lönsam olika energieffektiviseringsåtgärder räknat i kWh och
kronor är enligt vedertagen praxis.
Frågorna gäller nu inte bara den använda energin i huset men i lika hög
grad också den totalt använda primärenergin för att producera den ”köpta” energin.
Energieffektiviseringens lönsamhet i byggnader kan också beräknas och
uttryckas i hur stor minskningen av CO2 i kg/m2 blir. Detta sätt tillämpas
redan i andra länder som styrmedel för åtgärder.
Anmäl dig till kursen och bli en av de första av EnergiRådgivarna diplomerade klimat- och energivägledare! Kursen förbereder dig för samtalen
i de klimat- och innemiljöorienterade frågor som kunderna vill ha svar på.
Vi går igenom EG-direktivens syfte och genomförande. Direktiven om
energideklarationer för byggnader och om energitjänster och energieffek
tivisering är båda europeiska instrument på nationell basis för att minska
växthuseffekten genom CO2-reduktion. Dessutom omfattar kursen en
noggrann genomgång av en byggnad med såväl teoretiska bedömningar
av energi- och effektbehov som praktisk produktinformation genom de
permanenta energiutställningarna i Rosersberg och Jönköping.

Mycket välkomna till EnergiRådgivarnas kurser!
Sid 2
Sid 3

Program
Anmälan

Diplomerad klimat- och energivägledare
En ny kurs från EnergiRådgivarna
Program
Dag 1
9.15 – 9.30 Samling
9.30 – 12.00 Den globala klimatutmaningen
Energi, livsmedel och trafik – produktion, användning och utsläpp
Begrepp och definitioner
Miljö- och hälsoeffekter
Kyotoavtalet och europeiska system med klimat- och energimål,
utsläppsrätter och -begränsningar
De svenska energi- och miljömålen
12.00		– 13.00 Lunch, incheckning
13.00 – 17.00 EG-direktiv som klimatpolitiska styrmedel
Slutanvändning av energi, energieffektivisering, objektbundna
nyckeltal och energideklarationer
Innemiljöfrågor för småhus och lägenheter
Klimatprofiler
Kompetensfrågor och utbildning

Dag 2
8.30 – 12.00 Genomgång av en byggnad
Teoretisk bedömning av energi- och effektbehov för värme,
ventilation, varmvatten och hushållsel
9.45 – 10.15 Kaffe
10.15 – 12.00 Energikostnad, åtgärdsförslag, lönsamhet, LCC-beräkningar
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Åtgärder
13.00 – 14.00 Klimatskal
14.00 – 14.45 Solvärme i bostäder
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 Värmepumpar

Dag 3
8.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00

Biobränsle
Kaffe
Värmeanläggningar för fossila bränslen
Dator- och telestödd kundkontakt
Lunch
Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen
Juridiskt ansvar vid energirådgivning och produktförsäljning
Kaffe
Avslutning

Så här anmäler du dig
Enklast anmäler du dig på EnergiRådgivarnas hemsida www.energiradgivarna.com
Du kan också ringa, skicka eller maila din beställning till Elspargruppen
Tel: 08-712 79 50 • e-post: jens.lars@elspargruppen.se
Adress: Skolrådsvägen 54, 136 69 Haninge

Diplomerad klimat- och energivägledare
Upplysningar Rosersberg

Rosersberg 20–22 maj 2008

Föreläsare
Representanter för myndigheter, bransch
föreningar och energiföretag
Representanter för EnergiRådgivarna

Kursledare
Jens Lars, tel 08-712 79 50

Jag kommer till diplomeringsutbildningen
20–22 maj 2008 i Rosersberg
Senaste anmälningsdag 16 maj
Jag behöver hotellrum

19–20 maj
20–21 maj

Plats

21–22 maj

Räddningsverkets skola i Rosersberg, Sigtuna.
Mer info på www.srv.se/Utbildning/Våra skolor

Kostnad
8 500 kronor exklusive moms för samtliga tre
dagar. Medlemmar i EnergiRådgivarna får 10
procents rabatt. Enskilt medlemsskap kostar
500 kronor per år. Extra rabatt för studerande
och arbetslösa. Kursavgiften inkluderar diplomering, kursdokumentation samt måltider och
faktureras i samband med kallelsen.

Hotell
Vi bor på skolans hotell för 870 kr (exkl moms)
per natt. Övernattningarna ingår inte i kurskostnaderna. Hotellkostnader faktureras.

Upplysningar Jönköping
Föreläsare
Representanter för myndigheter, bransch
föreningar och energiföretag
Representanter för EnergiRådgivarna

Jönköping 2–4 juni 2008

Bindande anmälan

Kursledare
Jens Lars, tel 08-712 79 50

Jag är medlem i föreningen

Namn						

e-post-adress					

Företag				

Faktureringsadress

Bindande anmälan
Jag kommer till diplomeringsutbildningen
2–4 juni 2008 i Jönköping
Senaste anmälningsdag 29 maj
Jag behöver hotellrum

3–4 juni

Energicentrum A6 i Jönköping, mer info på
www.energicentrum.se.
8 500 kronor exklusive moms för samtliga tre
dagar. Medlemmar i EnergiRådgivarna får 10
procents rabatt. Enskilt medlemsskap kostar
500 kronor per år. Extra rabatt för studerande
och arbetslösa. Kursavgiften inkluderar diplomering, kursdokumentation samt måltider och
faktureras i samband med kallelsen.

Hotell
Hotellrum finns förbokat för 950 kr (inkl moms)
per natt. Övernattningarna ingår inte i kurskostnaderna. Betalas vid avresan från hotellet.

1–2 juni
2–3 juni

Plats
Kostnad

Telefon

Jag är medlem i föreningen

Namn						

e-post-adress					

Företag				

Faktureringsadress

Telefon

