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Bliv aktiv på Håndværkerlisten helt gratis – 100.000 besøgende hver måned! 
 
På Håndværkerliste kan du vise kunderne, hvilke energiforbedringer dit firma udfører. Du 
kan tilmelde din virksomhed helt gratis. Du skal blot bruge lidt tid på at oprette en profil. 
Center for Energibesparelser, tidligere Elsparefonden, er i gang med at ringe rundt til jer, for 
at hjælpe jer med at blive aktive på Håndværkerlisten.  
 
Center for Energibesparelser har i samarbejde med Frederikshavn Erhvervsråd igangsat 
Håndværkerlisten, således at virksomheder i Frederikshavn Kommune bliver de første til at afprøve 
den nye platform. Håndværkerlisten er endnu ikke offentlig, men en beta-version, så du kan kun 
komme ind på den via et direkte link: http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk/. Så snart I har 
tilmeldt jer Håndværkerlistens energiløsninger bliver den offentliggjort i Frederikshavn og senere i 
hele landet.  
 
Din virksomhed bliver en del af Center for Energibesparelsers hjemmeside, hvor mange danske 
forbrugere søger råd og vejledning. Hjemmesiden har over 100.000 besøgende hver måned! 
 
Hvad kan du på Håndværkerlisten? 
På Håndværkerlisten kan du vise kunderne, hvilke energivenlige løsninger I udfører. Du skal 
oprette en firmaprofil med firmaets oplysninger for at komme på listen. Det er gratis, og du binder 
dig ikke til noget – du kan altid få profilen slettet. Håndværkerlisten stilles til rådighed, så Center 
for Energibesparelser kan fremme energibesparelser, og du kan vise kunderne, hvilke 
energibesparende ydelser, I udfører. 
 
Tilmeld jer energiløsningerne 
Når du har oprettet en firmaprofil, får du adgang til firmaets egen side på Håndværkerlisten. Her 
kan I vise kunderne, hvem I er, og hvilke ydelser I udfører. Men det kræver, at du tilmelder firmaet 
energiløsningerne, som Håndværkerlisten har defineret. Energiløsningerne er blevet til i et 
samarbejde mellem Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Center for Energibesparelser. 
En energiløsning er en beskrivelse af en specifik form for energiforbedring. Der kommer løbende 
flere energiløsninger til. 
Når der kommer nye energiløsninger med på listen, får du en mail. Du kan også selv skrive til 
redaktionen og foreslå nye løsninger på http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk/om-
haandvaerkerlisten/send-forslag-til-energilosninger. 
 
Hjælp til oprettelse 
Center for Energibesparelser er i gang med at ringe rundt til jer for at hjælpe jer med at blive 
oprettet. I bliver guidet igennem oprettelsen og kan stille spørgsmål. Selve oprettelsen og tilmelding 
til energiløsningerne tager omkring 15-30 minutter. Du kan også selv oprette dig ved at følge 
vejledningen nedenfor. 
 
Kom hurtigt i gang med Håndværkerlisten 
Her er en kort introduktion til, hvordan firmaet kommer med på Håndværkerlisten: 

1. Gå ind på http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk/  

2. Klik på ”Bliv oprettet som bruger” øverst i højre hjørne 
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3. Udfyld data, og husk at læse betingelserne. 

4. Klik på Log ind, så kommer du ind på din profilside, hvor du kan oplyse om firmaet til 
forbrugerne. Jo mere du udfylder, jo nemmere bliver det for kunderne at se, hvilke ydelser 
firmaet tilbyder, og hvad firmaet har af særlige kvalifikationer. 

5. Klik på ”Håndværkerlisten” i øverste venstre hjørne, så kommer du tilbage til forsiden. 

6. På forsiden kan du klikke på kategorierne, jeres firma kan tilbyde ydelser indenfor. 

7. Vælg en af kategorierne (f.eks. isolering), og du kommer ind på en side med forskellige 
”løsninger”. En løsning er en slags annonce – en beskrivelse af en håndværkerydelse. Klik 
på løsningen, og du kommer ind, hvor du kan tilmelde dig løsningen. Du kan tilmelde dig 
med eller uden pris. 

8. Når du har tilmeldt dig løsningerne, er firmaet med på Håndværkerlisten. Kunderne vil nu 
kunne se dit firmanavn optræde inde på alle de løsninger, I tilbyder. 

Mere information  
Du er velkommen til at kontakte Center for Energibesparelser, hvis du har spørgsmål, problemer 
eller forslag. Send en mail til sal@sparel.dk. 
Håndværkerlisten er en beta-version, så der kan opstå enkelte fejl, men Center for Energibesparelser 
arbejder på at løse fejlene. Vi holder hele tiden øje med Håndværkerlisten for at finde og løse fejl, 
inden den går live. Hvis du oplever fejl, må du meget gerne sende en mail til sal@sparel.dk, så 
fejlen bliver rettet hurtigst muligt. 
Læs mere om Håndværkerlisten og løsningerne på http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk/om-
haandvaerkerlisten. 
 

 


