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NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et tidsskrift
for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i
departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, f
jernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m.
Målgruppe: Norsk energiforbrukende industri,
NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig
departementer, direktorater, konsulentfirmaer,
faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

forskningsinstitusjoner, fjernvarmeselskaper,
biobrensel- og avfallsselskaper mv.
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NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. NORSK
ENERGI er primært et tidsskrift for norsk energiforbrukende
industri, men har også mange av sine lesere
i departementer,
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Jan Erik Røine
fjernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m.

