
Sig farvel til dit oliefyr - 
gratis informationsaften på 

Toldkammeret

Personlig information:

1. Køn:        mand         kvinde

1.3 Hvad er din nationalitet?            dansk        andet 

1.6 Hvordan vil du beskrive det område du bor i? 
  landligt bymæssigt

1.5 Er du ejer eller lejer                     ejer             lejer 

1.4 Hvilken type ejendom bor du i? 

1.1 Hvad er dit fødselsår?  ___________________________________
1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? __________________________

           i parcelhus/stuehus 

1.7 Hvad er din nuværende beskæftigelse? 

           i arbejde            på pension/efterløn

           arbejdsløs           under uddannelse

           andet

           i fritidshus

           Andet:____________________________

           i række-, kæde-, eller dobbelthus

           i etagebolig



Varmekilde:

1.8 Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført?

2.  Hvilken type varmekilde har du i hjemmet?

2.2  Hvad er efter din mening fordelene ved din varmekilde

           Folkeskole

           Fjernvarme

           Enkel at bruge

           Videregående uddannelse

           Centralvarme, oliefyr

           Miljøhensigtsmæssig

           Varmepumpe

           Pålidelig

           Studentereksamen eller lign.

           Centralvarme, andet

           Økonomisk fordelagtig

           Kort erhvervsuddannelse

           Elvarme

           Optager ikke plads

           Faglig uddannelse

           Andet, angiv venligst: _________________________________________________________

           Andet, angiv venligst: _________________________________________________________

2.1 Har du indflydelse på valget af varmekilde i din husstand?
              Ja             Nej             Ved ikke        



2.3  Hvad er efter din mening fordelene ved naturgas? Kryds gerne af flere steder

2.4  Hvad er efter din mening fordelene ved fjernvarme? Kryds gerne af flere steder

           Enkel at bruge

           Enkel at bruge

           Miljøhensigtsmæssig

           Miljøhensigtsmæssig

           Pålidelig

           Pålidelig

           Økonomisk fordelagtig

           Økonomisk fordelagtig

           Optager ikke plads

           Optager ikke plads

           Giver kontrol over energiforbrug

           Giver kontrol over energiforbrug

           Andet, angiv venligst:__________________________________________________________

           Andet, angiv venligst:__________________________________________________________

           Flere burde benytte naturgas, fordi: ______________________________________________

           Flere burde benytte fjernvarme, fordi_____________________________________________

           Giver kontrol over udgift

           Giver kontrol over udgift

           Tillid til leverandør

           Tillid til leverandør

           Nemt at ændre temperatur

           Nemt at ændre temperatur

           Teknologisk avanceret

           Teknologisk avanceret



2.5  Hvad er efter din mening fordelene ved varmepumper? Kryds gerne af flere steder

           Enkel at bruge            Miljøhensigtsmæssig

           Pålidelig

           Fra forsyningsselskab

           Økonomisk fordelagtig

           fra installatør/rådgiver

           Optager ikke plads

           Fra kommunen

           Giver kontrol over energiforbrug

           Gennem landsdækkende kampagner

            Andet, angiv venligt:__________________________________________________________

           Andet, angiv venligst:__________________________________________________________

2.5.1 Flere burde benytte varmepumper, foridi__________________________________________

           Giver kontrol over udgift

           Vicevært eller anden person tilknyttet bolig/grundejerforening

           Tillid til leverandør

           Nemt at ændre temperatur

           Teknologisk avanceret

2.7  Føler du dig ordentligt informeret om alternative muligheder inden for vedvarende 
        varmekilder?

           Ja, godt informeret            Nej, dårligt informeret

           Nej, meget dårligt informeret           Ja, meget godt informeret

2.6 Har du installeret air condition?
              Ja             Nej             

2.8 Savner du generelt oplysninger om mulighederne indenfor alternative varmekilder i boliger, brug af 
vedvarende energi og muligheder for energibesparelser
              Ja             Nej 

      b) Hvis ja: hvor vil du helst have oplysninger om vedvarende energi fra? Kryds gerne af flere steder



      c) Hvis ja: hvilke oplysninger omkring vedvarende energi er de vigtigste for dig?

2.11 Hvem mener du bør være hovedansvarlig for at øge graden af vedvarende energi?

2.12 Hvilke tiltag kunne tilskynde dig til at skifte til en varmekilde baseret på vedvarende energi?

           Fordele og ulemper

           Virksomheder

           Fradrag eller tilskud

           Investeringspris

           Regeringen

           Afdragsmulighed

           Regionen

           Rentefri lån

           Krav til bygningen

           Kommunen

           Gratis installation

           Vedligeholdelse

           Forbrugere

           Gratis vedligeholdelse i to år

            Andet, angiv venligt:__________________________________________________________

           Andet, angiv venligst:_________________________________________________________

           Andet, angiv venligst:__________________________________________________________

           Økonomiske tilskuds- og lånemuligheder

2.9 Skal andelen af vedvarende energi øges i Helsingør Kommune 
              Ja             Nej             

2.10 Skal borgere/virksomheder i Helsingør Kommune øge graden af vedvarende energi 
              Ja             Nej             

2.13 Kender du til mulighederne for tilskud ved skift til en mere energieffektiv varmekilde? 
              Ja             Nej             



2.14 Er der efter din mening behov for energirenovering i din husstand?

           Nej

           Nej, vi har energirenoveret inden for de seneste tre år.

           Ja, der er behov, fordi:_________________________________________________________

Din mening:

3. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?
Enig UenigHverken/

eller

a) Fjernvarmenettet bør udvides til de tyndtbefolkede
     områder.

f) Jeg er for brugen af fjernvarme i Helsingør.

g) Det er vigtigt for mig at være uafhængig af 
     energileverandører.

e) Der er brug for ændringer som skattereformer til fordel for
     brugen af vedvarende energi, eksempelvis varmepumper.

d) Energirenovering af bygningsmassen til beboelse i 
     Helsingør er meget vigtigt.

b) Det er vigtigt at spare på energien.

c) Biomassefyr er en god mulighed for boligejere.



3. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Enig Uenig

h) Retningslinjer baseret på den bedste praksis indenfor 
energirenovering vil bidrage til omfattende renoveringer. 

i) Solvarme er ikke en realistisk mulighed i Helsingør.

j) Varmepumper er meget effektive til opvarmning.

Særligt til dig med oliefyr:

4. Bor du i et område med kollektiv forsyning af fjernvarme eller naturgas? 
              Ja             Nej            Ved ikke           

4.1 Kender du reglerne vedrørende udskiftningen af udtjent oliefyr?
                         Ja             Nej

Hvis ja - hvad har du tænkt dig at skifte til?

Hvad skal der til, for at du skifter dit oliefyr ud med en alternativ varmekilde?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.2 Har du planer om at skifte fra oliefyr til en alternativ varmekilde?                                                             
                         Ja             Nej             

           Varmepumpe           Nyt oliefyr

           Naturgasfyr

           Biomassefyr

           Fjernvarmeinstallation

           Andet, angiv venligst:_________________________________________________________

Hverken/
eller



ProgRESsHEATs formål er at støtte beslutningstagere og 
myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau med hensyn til 
udvikling og implementering af integrerede strategier og retnings-
linjer for introduktion af vedvarende energikilder og energieffektive 
løsninger i deres respektive områder. Seks europæiske byer 
deltager i projektet - herunder Helsingør.

Indsatsen er finansieret af EU’s Horizon 2020 – Research and Inno-
vation Framework 

Programme. Du kan læse mere på http://www.progressheat.eu/

Helsingør kommune har som klimamål at være CO2 neutral i 2050 og at reducere CO2 
udledningen til mindre end 1 ton pr borger pr år senest i 2030.

Helsingør Kommune indgår i en række forpligtende klimasamarbejder, fordi vi derigennem får 
inspiration og værktøjer til at nå de klimamål, vi har sat os. Senest har Helsingør kommune i 
2015 tilsluttet sig Compact of Mayors aftalen, der er et verdensomspændende 
by/kommuneinitiativ, der har til formål at begrænse udledningen af drivhusgasser og imødegå 
uafvendelige klimaforandringer

Din mening om arrangementet:

5. Levede mødet op til dine forventninger? 
              Ja             Nej             

Hvis nej, hvad savnede du særligt:

Har du gode forslag til emner:

Hvordan kan din kommune bedst hjælpe dig med at omstille til vedvarende energi eller andre 
grønnere energiformer end olie og natur-
gas:____________________________________________________________________________

Hvis du skulle give et godt råd til din kommune, hvad skulle det så være::_____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.1 Bør Helsingør Kommune afholde flere lignende arrangementer                                                                
                         Ja             Nej             
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