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Det Grønne Hus - 1. spadestik 
 
Første spadestik på det Grønne Hus blev taget d. 21. maj, og samtidig arbejder vi på at kunne præ-
sentere nogle nye spændende tilbud til vores håndværkere på den anden side af sommerferien  
 
Det var flot forårsvejr, da Erik Sørensen tog første spadestik til Det Grønne Hus på Abildhaven 12 i 
Frederikshavn. Byggeriet af Dan og Charlottes nye drømmehus er dermed igangsat af et stærkt team 
af lokale håndværkere, som skal opføre det smukke og harmoniske energiklasse-1 hus. 
 
De deltagende virksomheder er: Bangsminde Maskinstation, Trigon, IKON, Strandby El-teknik, 
Herluf Muhligs Eftf., VIVA Tagdækning, Frederikshavn Malerforretning, RAIS, NIRAS og Arki-
nord. 
 
Igangsættelsen af byggeriet markerer samtidig sidste etape af den rejse, som Erhvervsrådet med en 
lang række samarbejdspartnere drog ud på sidste forår. Her tog vi på en rigtig spændende og lærerig 
studietur, hvor vi besøgte et plus-energi hus i Lystrup samt en række arkitekttegnede passivhuse i 
Vejle. 
 
Studieturen gav masser af inspiration til det videre arbejde, og det var på denne tur, at vi så småt 
begyndte at tænke store tanker om, hvad der kunne være spændende at lave i Frederikshavn Kom-
mune. Resultatet bliver i første omgang Det Grønne Hus, som er et kommercielt bæredygtigt ener-
giklasse-1 hus – altså et hus som har et meget lavt energiforbrug, men som ikke koster nævnevær-
digt mere end et normalt hus. 
 
Tanken er, at Det Grønne Hus skal blive en så stor succes, at der skal bygges flere lignende huse ef-
ter samme koncept. 
 
Byggeri i Bevægelse: Nyt netværk indenfor byggebranchen i Frederikshavn Kommune til efter-
året!  
 
Endnu mens første eksemplar af Det Grønne Hus er ved at blive bygget, barsler vi med nye tiltag, der er 
målrettet byggebranchen.  
 
I samarbejde med Frederikshavn Kommune, Energibyen Frederikshavn, EUC Nord og Carl Bro arbej-
der vi på et koncept, der skal klæde byggebranchen godt på til de mange nybygnings- og energirenove-
ringsprojekter, som vi ved skal igangsættes i den kommende tid. Der bliver i øjeblikket søgt midler til 
projektet, der skal give et stort fagligt input, og som i en form for netværk skal gøre de enkelte hånd-
værksvirksomheder bedre til at byde på større projekter i fællesskab.  
 
Vi ser et enormt potentiale i hele området for energirenoveringer af bygninger, og vi ser frem til at kun-
ne præsentere de nærmere detaljer i vores nyhedsbrev efter sommerferien!  
 
SÆT ALLEREDE NU X VED D. 18. AUGUST KL. 14-18, HVOR VI AFHOLDER ET STORT 
ARRANGEMENT OM EMNET!  
 


