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KTC Netværk for elladestandere - MINIVEJLEDNING 
KTC har dannet et landsdækkende netværk for kommunale medarbejdere med opgaver omkring implementering af 
elladestandere. Vi samarbejder med aktørerne i det kommende videncenter og sender løbende netværkets spørgsmål 
videre til dem. 

Du- og dine kollegaer inviteres hermed til at være med i netværket. Det er gratis at deltage! 
Vi deler viden, udveksler erfaringer og følger nøje med i det politiske arbejde frem mod ny lovgivning.  
Når man er medlem af netværket, får man automatisk besked, når der er nye opslag, diskussioner, arrangementer, spørgsmål, dokumenter 
mm. Der afholdes regelmæssige møder i netværket.  
Det er gratis at deltage i netværket og kræver kun en aktiv brugerprofil på ktc.dk (som også er gratis). 

Netværket findes på ktc.dk https://www.ktc.dk/netvaerk/ktc-netvaerk-elladestandere  
 

Vejledning til tilmelding til netværket på www.ktc.dk  
For at tilmelde sig netværket, skal man have en brugerprofil på ktc.dk – og være logget ind.  

Hvis du har en brugerprofil, kan du melde dig ind her: https://www.ktc.dk/netvaerk/ktc-netvaerk-elladestandere (klik på ”tilmeld”-knappen) 

Hvis du ikke har en bruger på ktc.dk, kan du oprette en ny her (det er gratis): https://www.ktc.dk/user/signup  

Hvis du ønsker at nulstille din adgangskode, kan du klikke her: https://www.ktc.dk/user/password  

Hvis du har problemer med at logge på, eller har brug for hjælp til din brugerprofil, kan du kontakte KTC på support@ktc.dk, +45 7228 2804 
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Vejledning til at stille spørgsmål i netværket 
 

Klik på knappen ”diskussion” på forsiden af netværket. 
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Udfyld alle felter i formularen og vælg ”faglige emner”. Alle felter med * skal udfyldes. 
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Når du klikke ”gem/udgiv” på dit spørgsmål, udgives det automatisk i netværket.  
De andre medlemmer får en notifikation og kan svare på dit spørgsmål.  
Vi aftaler løbende, hvilke spørgsmål, vi vil sende videre til det nationale videncenter. 
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