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Der er en stigende bevidsthed om energifattigdom i 
hele Europa. Rådgivningscentret for energifattigdom 
(Energy Poverty Advisory Hub), et førende EU-initiativ, 
er et samarbejdsnetværk for interessenter, der har 
til formål at udrydde energifattigdom og fremskynde 
de europæiske lokale myndigheders retfærdige 
energiomstilling.

Vores mission er at være centrum for ekspertise i 
energifattigdom i Europa for lokale myndigheder og alle 
interessenter, der er optaget af handling, som bekæmper 
energifattigdom i Europa.
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Anvender en lokalt baseret tilgang

Sigter mod at udrydde energifattigdom
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Flere end 34 millioner mennesker i Den 
Europæiske Union oplever i energifattigdom 
i forskellig grad, og det er de mest sårbare 
grupper, der er hårdest ramt.

Energifattigdom kan forekomme på mange måder: når 
energiregninger sluger en stor procentdel af forbrugernes 
indkomst, hvilket påvirker deres muligheder for at betale andre 
udgifter, og når forbrugerne er tvunget til at reducere deres 
husstands energiforbrug. Lave indkomster, ineffektive bygninger 
og apparater og specifikke energibehov er en del af denne 
udfordring.

Disse forhold kan påvirke menneskers fysiske og mentale 
sundhed og velbefindende.

Tilstrækkelig opvarmning, køling, belysning og energi til 
anvendelse af apparater er vigtige funktioner, der er nødvendige 
for at sikre en anstændig levestandard.

Let adgang til energiforsyning giver borgerne mulighed for at 
udnytte deres potentiale og fremmer den sociale integration.

Der er stigende bevidsthed om energifattigdom i hele Europa. 
Rådgivningscentret for energifattigdom, (Energy Poverty Advisory 
Hub - EPAH), er et samarbejdsnetværk for interessenter, der 
har til formål at udrydde energifattigdom og fremskynde de 
europæiske lokale myndigheders retfærdige energiomstilling.

Vores mission er at være centrum for ekspertise i 
energifattigdom i Europa for lokale myndigheder og alle 
interessenter, der er optaget af handling, som bekæmper 
energifattigdom i Europa.



Opdag lokale handlinger

Forskellige europæiske storbyer, landsbyer og byer er allerede 
begyndt at tage fat på energifattigdom gennem anvendelse 
af en lokal tilgang, der passer til lokalsamfundenes behov. Du 
kan læse „At bekæmpe energifattigdom gennem lokale tiltag 
- Inspirerende cases fra hele Europa“ og gå på opdagelse 
i online EPAH ATLAS for at blive inspireret af de mange 
casestudier og lokale foranstaltninger.

Besøg vores platform 
for at

Kender du andre inspirerende 
energifattigdomsprojekter eller 
-foranstaltninger?
Indsend dem til Atlasset.

?



Få mere at vide om energifattigdom og 
modvirkning 

Forståelse, måling og overvågning af energifattigdom 
er et vigtigt skridt for at afhjælpe den. Gratis adgang til 
værktøjer kan vejlede dig i denne proces. Tre åbne online-
uddannelseskurser vil give deltagerne mulighed for at forbedre 
deres færdigheder og kompetencer med henblik på at udvikle 
deres egen tilgang til bekæmpelse af energifattigdom. Du vil få 
adgang til et sæt indikatorer til vurdering af energifattigdom på 
lokalt plan (udviklet af Borgmesterpagten, EPAH og Det Fælles 
Forskningscenter).

Iværksæt din egen lokale strategi

Bekæmpelse af energifattigdom er højt prioriteret, men ofte 
står man over for komplekse udfordringer. Ønsker din by eller 
kommune at iværksætte en lokal indsats mod energifattigdom, 
og har du brug for vejledning? EPAH-helpdeske kan føre dig 
i den rigtige retning. Desuden har du mulighed for at ansøge 
om støtte gennem 2 ansøgningsrunder i de kommende år om 
støtte til lokale myndigheder og kommuner. De udvalgte byer 
vil få rådgivning fra ekspertorganisationer og EPAH-teamet 
angående gennemførelse af deres plan.

KONTAKT HELPDESK



 Hold dig i kontakt

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 
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