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(til at lade være)
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Af Dorte Nørregaard 
Larsen, sekretariatsleder, 
Energiforum Danmark

(til at lade være)
EnErgi og pEngE Er to ting, der hænger ulø-
seligt sammen. Du kan ikke tale om energi, omstilling til 
vedvarende energi eller energibesparelser uden også at 
tale om penge. Og de summer vi taler om er astronomi-
ske. Hvis vi for eksempel skal nå EU's mål om 80 procent 
CO2-reduktion i 2050, skal der samlet set investeres 270 
milliarder euro om året over de næste 40 år. Til gengæld 
vil investeringerne skabe besparelser andre steder. For ek-
sempel kan der spares mellem 175-320 milliarder euro om 
året på mindre import af olie og gas, 50 milliarder euro 
årligt på sundhed som følge af mindre forurening, når de 
fossile brændsler udfases, og der skabes 1,5 mio nye job. 

Kommissionens konklusion er, at vi ikke har råd til at 
lade være for økonomiens, beskæftigelsens og miljøets 
skyld.

Hvis man regner på energibesparelser i en lidt mindre 
målestok, er det som regel også en god forretning. I dette 
blad skriver civilingeniør Morten Hajn, at energirenoverin-
ger giver et bedre afkast end de fleste pensionsordninger, 
også selv om investeringen har en relativt lang tilbagebe-
talingstid. Vi kan vel konkludere, at betragtningen omkring 
tilbagebetalingstid ikke er det bedste parameter til at vur-
dere økonomien i energitiltag?

Denne ”kætterske” tanke blev bekræftet på Energifo-
rum 2012, hvor vi havde bedt fire virksomheder gennemgå 
energimærker fra fem bygninger fra Viborg Kommune og 
se, hvad de kunne opnå med to millioner kroner i hånden. 
Resultatet var fire projektforslag, der hver især rummede 

en lang række energibesparelsesforslag. Besparelsesfor-
slagene havde tilbagebetalingstider, der spændte fra 7,5 
måneder (belysning) til 23 år (isolering). Deltagerne blev 
bedt om at vurdere de forskellige projekter og vælge det 
de synes bedst om, og her var diskussionen af tilbagebe-
talingstiden nærmest fraværende. Til gengæld var der stor 
opbakning til forslaget om at tænke helhedsorienteret og 
langsigtet. Forslaget, som gik på, at besparelserne fra den 
første investering på to millioner kroner blev geninveste-
ret i nye tiltag over en tiårig periode, høstede således stor  
anerkendelse i salen. Beregningerne viste, at man på den-
ne måde kunne nå hele vejen rundt i alle fem bygninger, 
så de endte med et energimærke A og det vel at mærke 
stadig på en økonomisk rentabel facon.

Det giver med andre ord ikke mening at fokusere så me-
get på tilbagebetalingstiden i det enkelte tiltag, men mere 
at tænke i helheder og langsigtede investeringer.

Men hvorfor går vi så ikke bare i gang? Problemet er, 
at selv den bedste investering kræver, at vi rent faktisk 
har penge at investere. Kommuner og regioner har gode 
muligheder for at låne, men der er behov for risikovillig 
kapital til energiinvesteringer i privatboliger og virksomhe-
der. Det kunne være pensionskasserne, der trådte til eller 
statsgaranterede lån gennem bankerne. Man kunne også 
finde på andre løsninger med fonde eller tilskud, eller en 
samlet pallette af alle former for løsninger. Det vigtige er, 
at vi kommer i gang. Vi har ikke råd til at lade være. n

Vi kan vel 
konkludere, 
at betragtnin-
gen omkring 
tilbagebeta-
lingstid ikke 
er det bedste 
parameter 
til at vurdere 
økonomien i 
energitiltag?

Vi har ikke råd
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Energi- og Miljø-

prisen 2012

Sjælland sparer på 
energien og får job 
til gengæld

Region  
Sjælland modtog 
årets Energi- og 
Miljøpris for et 
historisk stort 
energiprojekt, 
der inddrager 12 
kommuner. Læs 
her om indsatsen 
REEEZ

Af Signe Rubenhagen, konsulent og Anine 
Asklund, kommunikationskonsulent,
Region Sjælland 

– i sEks år har rEgion sjælland 
bevidst truffet et valg: Vi vil gå en grøn vej. 
Grønne løsninger er ikke bare en udfordring for 
alle, offentlige som private, husejere som virk-
somheder. Det er en mulighed, vi skal gribe 
– en mulighed for at skabe nye virksomheder, 
nye industrier og nye arbejdspladser, siger re-
gionsrådsformand Sten Bach Nielsen i Region 
Sjælland om den energibesparende indsats, 
der 28. februar udløste Energi- og Miljøprisen 
2012 fra Energiforum Danmark.

I projektet REEEZ, der står for Renewable 
Energy and Energy Efficiency in Zealand, har 
regionen sammen med 12 kommuner sat fo-
kus på energieffektiviseringsprojekter og ved-

Regionsformand Steen Bach Nielsen, 
Region Sjælland, fremhævede, at ener-
gieffektivisering både er økonomisk 
fordelagtigt og godt for klimaet.



Fotos: Nils Lund



Et stærkt team 
som er indbyrdes afstemt

 [ Luft ]

 [ Vand ]

 [ Jord ]

 [ Buderus ]

Varme er vort element
        

Buderus - en stærk partner 
Byggeindustriens fagfolk såsom ingeniører, entreprenører, og installatører, 
har brug for en stærk partner med anerkendt varmeteknisk ekspertise. De 
har brug for en innovativ og pålidelig partner, hvis „know-how“ og produk-
ter opfylder de strengeste krav til kvalitet, design og effektivitet, og som 
tilbyder moderne og brugerorienterede løsninger, der tager særligt hensyn 
til miljøet og naturens ressourcer. Buderus er denne partner!

Energibesparende  
systemløsninger

Bosch Termoteknik, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Tlf. 44 89 84 70 
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Region Sjælland 
arbejder med miljø 
og klima fra mange 
vinkler: 

n  Interne og eksterne energieffektivi-
serende tiltag

n  Udvikling af nye teknologiformer 
– Cleantech – i samarbejde med 
regionale aktører

n  Omsætning af investeringer på kli-
maområdet til regional og bæredyg-
tig vækst.

varende energi i offentlige bygninger for knap 
470 millioner kroner, som parterne selv finan-
sierer.  EU støtter projektet med knap 20 mil-
lioner kroner i ELENA-midler til den tekniske 
forberedelse af projekterne.

100 millioner i grønne forbedringer
Allerede nu har Region Sjælland gennemført 
energieffektiviseringer for 100 millioner kro-
ner i virksomheden: På sygehusene har man 
set køle- og ventilationssystemer og strøm-
slugende apparater efter i sømmene, der er 
blevet skiftet vinduer og efterisoleret. Der er 
sat solceller på tagene og skiftet til LED-lys. 
Desuden har man gennemført adfærdskam-
pagner for personalet i samarbejde med Go’ 
Energi og SEAS-NVE. Det er især vigtigt at 
inddrage personalet på sygehusene, de socia-
le institutioner og på de andre af regionens ar-
bejdspladser, når det kommer til at slukke for 
de maskiner, der sluger strøm og bruger CO2.

Fire fodboldbaner solceller og op 
mod 1.000 job
Når alle energieffektiviseringer og de vedva-
rende energianlæg er udført, vil der være sat 
solceller op for imod 80 millioner kroner – el-
ler et areal på størrelse med fire fodboldbaner. 
Dertil kommer arbejde til op mod 1.000 års-
værk. 

For Region Sjælland er energieffektivise-
ringerne en klog vej ud af krisen, men også 
en vej, der er både økonomisk fordelagtig og 
grøn: 

– Projektet er både bæredygtigt og økono-
misk ansvarligt. Der er nemlig ikke tale om, 
at det kun er godt for klimaet og smart for 
vores energiregning. De mange investeringer 
forventes at føre til aktiviteter, der svarer til 
næsten 1.000 årsværk. Det er et gevaldigt løft 
til beskæftigelsen i Region Sjælland, siger re-
gionsrådsformand Sten Bach Nielsen.

Politisk prioritet
Der er ingen tvivl om, at den politiske op-
bakning til de mange energi- og miljøtiltag i 
Region Sjælland har dybe rødder. Viljen til at 
gå en grøn og klimavenlig vej er stor. Region 
Sjælland har etableret en energi- og miljøsty-
regruppe, der koordinerer indsatsen og sørger 
for, at der alle steder i virksomheden bliver sat 
handling bag de mange grønne ord. De udar-
bejder hvert år en energi- og miljøredegørelse 
og sørger for, at de gode intentioner bliver ført 
ud i livet i hele organisationen. Nu er der tillige 
et CO2-regnskab på vej, så regionen kan måle 
CO2-aftryk helt nede på den mad, der bliver 
serveret for patienterne på sygehusene. n



Fra venstre Energiforum Danmarks 
formand Mads Bo Bojesen, prisvinder 
regionsformand Steen Bach Nielsen 
og prisoverrækker klima-, energi- og 
bygningsminister Martin lidegaard 
(R), der i sin tale fremhævede, at Re-
gion Sjælland har nytænkt sin rolle på 
energispareområdet.



ØKOKRIGER

Energibesparelser styrker  
bundlinjen og gavner miljøet

SE Big Blue har samlet Danmarks bedste kompetencer 
inden for klima- og energieffektiviseringer. Vores specialister 
skaber målbare besparelser på bundlinjen i kommuner og 
virksomheder i ind- og udland. Det tilbyder vi både at 
garantere og finansiere. 

Læs mere om SE Big Blue på  
sebigblue.dk

SE Big Blue er ejet af SE - Danmarks 3. største 
energiselskab. Med vores dedikerede klimaagenda sætter 
vi nye standarder for målbare energieffektiviseringer. 

Big Blue
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indtægt

Lad din
energiudgift 
blive til en

Vælger du indtægt?
Recool - køling med genbrug af varme

Indtægten på den varme, der genbruges, er større 
end udgiften til det totale elforbrug til systemet.

 

... eller udgift? 
Traditionel frikøling vil altid være en udgift

Frikøling bruger el og der er ingen årlig 
indtjening på systemet. 

Nupark 51 .  DK-7500 Holstebro  .  tlf +45 8651 8800
info@cronborg.dk

cronborg.dk

Lad dit køleanlæg betale varmen
Lad Cronborg lave en beregning på, hvornår det 
kan betale sig at investere i en RECOOL løsning - 
du bliver overrasket!

Specialister i moderne varmepumpe teknik



Lejere

SAgT På ENERgIFoRuM 2012

2011 var et super godt år for 
Energiforum Danmark. Skibe 
blev sat i vandet i 2009-10 og 
er kommet i havn i 2011.

Mads Bo Bojesen, formand for Energiforum Danmark

Den måde hvorpå man har 
kommunikeret om den globale krise 
giver endnu bedre forståelse for, 
hvorfor CoP15 blev en tabersag.

Laura Storm, projektdirektør, Mandag Morgen
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får syn     for energisagen

Hørt af Katrine Lund-Nielsen



Sagt på EnErgiforum 2012

Tak til Nyborg Strand for at sætte en tanker op til 
vores elbil – så er vi da sikre på, at vi kan komme 
hjem igen.

Steen B. Nielsen, regionsformand, Region Sjælland

hvordan skal man kunne spare, hvis 
man ikke ved, hvad man bruger? Så 
simpelt er spørgsmålet. Svaret er ligeså 
enkelt: Det kan man ikke. Derfor får lejere 
i flere boligselskaber nu visualiseret deres 
energiforbrug

Energiforum Danmark april 2012 / 11
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Vi ser taget som den 5. facade på  
huset. og denne skal udnyttes for-
nuftigt – f.eks. ved at opsamle energi.

Bjarne Pedersen, anvendelsesteknisk chef, 
ICOPAL Energitag

SAgT På ENERgIFoRuM 2012

samtligE lEjErE i ni boligsEl-
skabEr får i løbet af de næste 18 måne-
der tilbudt visualiseringssystemet Energy-
Line. Forventningen er, at øget synlighed om 
varme, vand og elforbrug kan give en årlig 
energibesparelse på mellem 5-20 procent 
hos slutbrugeren. Sådan lyder det fra firmaet 
Energi & Teknik ApS, der skal være udførende 
på opgaven for andelsselskabet Energi & Mil-
jø, der er dannet af en række boligselskaber. 
Forventningen er, at der i alt bliver tale om 
cirka 60.000 husstande.

– Jeg ser det som en motivationsfaktor, at 
beboerne selv kan følge med i deres energi-
forbrug. Via en mindre skærm i deres bolig 
bliver det visuelt, og det støtter en adfærds-
ændring, der mindsker deres brug af energi, 
siger Bent Gordon Johansen, direktør i Energi 
& Miljø.

Synlighed giver gode vaner
Netop energioptimering af ejendomsdrift er 
Energi & Miljøs kernekompetence. Til dette 
mål er det en afgørende faktor, at den enkelte 
beboer tydeligt kan se resultaterne af nye og 
bedre vaner. Beboeren vil via internettet og 
smartphone/tablet-applikationer kunne se sit 
forbrug direkte. På den måde får han et incita-
ment til at spare på forbruget. Ligeledes bliver 
han gjort opmærksom på unormal drift – for 
eksempel hvis der er et toilet, der løber.

– Som privatperson har man en begrænset 
sum penge, man kan bruge på at energiop-
timere sit hus eller lejlighed. Derfor er det 
mest logiske sted at begynde med én selv og 
skabe en adfærdsændring. Med Energy-Line 
kan man følge sit forbrug direkte på sin smart-
phone eller tablet. På den måde kan man 
følge forbruget time for time og se, om ens 

teenagedatter tager for lange bade, om man 
glemmer at slukke lyset, når man går hjem-
mefra og lignende, siger produktchef Søren 
Nielsen fra Energi & Teknik.

P.t. overvejer parterne bag projektet, om 
der er værdi i at sætte en lille skærm op i hver 
lejlighed, hvor lejeren kan se forbruget, da det 
jo ikke er alle, der har smartphones.

Manuelle målinger bliver  
automatiske
I dag har langt de fleste af lejerne i boligsel-
skaberne under Energi & Miljø målere, der 
kræver manuel aflæsning. Disse målere skal 
som en del af projektet udskiftes til fordel for 
automatiske målere, så hver enkelt lejer kan 
følge med i deres eget energiforbrug ned på 
timebasis.

I første omgang er det en enkelt boligaf-
deling på Sjælland, der får installeret nye 
målere og tilbudt visualiseringsværktøjet til 
lejerne. Erfaringerne herfra skal så bruges i 

Af Kenneth R. Jensen, 
konsulent, Energi & 
Teknik ApS 

Sådan ser energiforbruget ud vist på 
iPhone-applikationen. De små hvide 
streger svarer til et gennemsnitsfor-
brug. hvis man for eksempel er gået 
ind på applikationen en mandag og 
vil se forbruget klokken 9 – så symbo-
liserer den hvide streg klokken 9 det 
gennemsnitlige forbrug af de seneste 
fem mandage på samme tidspunkt. Så-
fremt man er over det gennemsnitlige 
forbrug bliver søjlen rød, er man under 
bliver den grøn. Derudover kan man 
også trykke på de enkelte søjler, og så 
får man frem, hvor stort forbruget har 
været den time.

Baggrundsbilledet viser, hvilket for-
brug man ser – her er det vandforbru-
get. Vandikonet nederst er ligeledes 
highlightet. Ved at klikke på ikonerne 
i bunden skifter man mellem vand, 
varme og el. 
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Sagt på EnErgiforum 2012
I min verden er der to lag: Det taktiske og 
operationelle. Der er politikerne på det 
taktiske lag, som sætter en taktik for, 
hvilken retning vi skal gå. og så er der os 
aktører, som egentlig handler.

Peter Appel, Min Energi

Energiledelse sikrer, at 
der er et kontinuerligt 
fokus på energi-
besparelser.

Lene Kuszon, seniorkonsulent, Dansk Standard

den videre udrulning til de øvrige afdelinger 
og boligselskaber. 

grøn profil og grøn profit
For andelshaverne i Energi & Miljø kan pro-
jektet være med til at signalere en grønnere 
profil, således at man også kan tiltrække nye 
beboere. Den grønne profil skal i sidste ende 
også give lejerne en ”grøn profit”. 

Go’ Energi anslår nemlig, at en gennem-
snitlig familie bruger cirka 12.800 kroner om 
året på elregningen alene. En besparelse på 
20 procent vil således svare til 2.560 kroner 
årligt. Dertil kommer besparelserne på vand 
og varme. Det konkrete projekt er stadig i sin 
spæde begyndelse, og derfor er det også for 
tidligt at drage konklusioner om, hvad den en-
kelte lejer vil komme til at spare. 

godt modtaget
Der er blevet taget godt imod initiativet hos 
alle; fra boligselskaberne til beboeren, til den 

lokale vicevært, der nu får et ekstra værktøj. 
Årsagen skal findes i, at systemet er nemt 
at bruge, siger direktør hos Energi & Teknik, 
Henrik Wolfhagen:

– Uagtet om du er teknisk chef, energian-
svarlig eller slet ikke beskæftiger dig med 
energisektoren til daglig, så kan du nemt se 
og forstå dit forbrug. Det har været vores fo-
kus med Energy-Line fra starten. Vi skal have 
forbruget ud af vandrørene, elledningerne og 
vise det til slutbrugeren.

Samarbejdet 
På trods af navneligheden mellem Energi & 
Miljø og Energi & Teknik er de to virksomhe-
der ikke tilknyttede ud over samarbejdet. 

Ud over projektet med visualisering af for-
bruget for lejerne, så samarbejder Energi 
& Miljø også med Energi & Teknik om at få 
installeret manuelle målere til registrering af 
varme-, vand- og elforbrug i fællesarealer i 
alle afdelinger. n

Fakta om Energi  
& Miljø 

Energi & Miljø er et andelsselskab 
stiftet i 2011.

Andelshaverne i Energi & Miljø er p.t.:
n AAB Skive med 1.835 boliger i Skive.
n  Al2bolig med 5.300 boliger i Tilst ved 

Århus. 
n  Boligselskabet Viborg med 2.300 

boliger.
n  Boligselskabet Fruehøjgaard i Her-

ning med knap 2.000 boliger. 
n  Administrationsselskabet Domea 

med 33.400 boliger i hele Danmark.

Yderligere fire boligselskaber er på vej 
ind i Energi & Miljø. Disse vil også blive 
omfattet af projektet.

 Selskabets vigtigste formål er at finde 
ydelser, der fremmer en energi- og 
miljørigtig ejendomsdrift, så energifor-
bruget af el, vand og varme minimeres i 
boligafdelingerne.

Energiforbruget kan aflæses helt ned 
på timeniveau hos de enkelte lejere. 
her er det fra venstre mod højre: Bent 
gordon Johansen, direktør i Energi 
& Miljø, Søren Nielsen produktchef i 
Energi & Teknik og Benny Østerbye, 
energikonsulent i Energi & Miljø, der 
ser nærmere på visualiseringen.



TEMA: EnErgi og pEngE
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når danskE industrivirksom-
hEdEr skruer op for kedlerne og aktiviteten i 
produktionshaller og køleanlæg, medfører det 
et nævneværdigt energispild i form af varme. 
Varme kan ellers relativt nemt føres tilbage i 
produktionen, sælges eller udnyttes til at ju-
stere temperaturen i virksomhedens lokaler 
med besparelser og merindtægter til følge.

Med stigende energipriser og muligheden 
for forskellige former for støtte til at genbruge 
varmen burde vejen dermed ligge åben for at 
komme i gang med den bedre energiudnyt-
telse.

Men DI mener, at afgifter står i vejen for 
virksomhederne. Modsat mener man hos 
Energistyrelsen, at mange allerede er gået i 
gang med bedre energiudnyttelse, og at den 
største tilbageværende barriere er uvidenhed i 
industrien om de økonomiske fordele, der kan 
være ved at udnytte overskudsvarmen – her-
under manglende viden om afgiftssystemet.

 
Stort potentiale
Der er dog enighed om, at potentialet er stort. 
En rapport fra 2009, bestilt af Energistyrelsen, 
vurderer mulighederne for genudnyttelse af 
overskudsvarme i den energiintensive industri 
til at være på 5.000 terajoule (TJ). Det svarer 

Stor uenighed 
om effekten af 
afgifter

”Sindssygt 
ineffektivt.” 

Sådan beskriver 
Dansk Industri 

afgiftssystemet 
omkring

genudnyttelse af 
overskudsvarme. 

Energistyrelsen 
kalder samme 

system for 
”afbalanceret”.

til tre procent af industriens energiforbrug. El-
ler sagt på en anden måde: energiforbruget i 
60-70.000 villaer om året.

Men der er også mange mindre energifor-
brugende virksomheder, der endnu ikke gen-
udnytter spildvarme fra processer og produk-
tion. Det er eksempelvis supermarkeder, der 
har et stort forbrug af varmeudviklende køle-
teknologi. DI vurderer derfor, at mængderne 
af spildt energi kan være endnu større.

- Der er meget spildvarme, som ikke bliver 
udnyttet. Og det er afgifter, der forhindrer en 
rentabel udnyttelse, siger Troels Ranis, chef 
for Energi- og Klimapolitik i DI.

udviklingen
Den udlægning er Energistyrelsen uenig i. Her 
mener man tværtimod at have rigtig mange 
eksempler på virksomheder, som udnytter 
overskudsvarmen enten internt eller som salg 
til fjernvarmeselskaber.

Christian Stege, fuldmægtig i afdelingen 
Klima, erhverv og energiøkonomi i Energisty-
relsen, nævner en papirfabrik som eksempel 
på, at de nuværende muligheder i afgiftssy-
stemet kan være økonomisk attraktive.

Han fortæller, at udnyttelse af overskuds-
varme er en energibesparelse, som er penge 
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Af Rasmus Bonde 
Stouby, journalist

værd. Energiselskaberne giver nemlig tilskud 
til besparelserne, fordi de er forpligtet til at le-
vere energireduktioner.

– Der er virksomheder, som har tjent vir-
kelig mange millioner på salg af den energi-
besparelse, der ligger i at udnytte overskuds-
varmen. Oveni kommer salget af varme: de 
kan tjene et betydeligt beløb på det, siger 
Christian Stege og opremser en række virk-
somheder, som har opnået gode økonomiske 
resultater med genudnyttelse af varmen.

DI refererer også til enkeltstående virksom-
heders erfaringer, men konkluderer det mod-
satte: nemlig, at kun få giver sig i kast med 
de nødvendige investeringer, fordi afgifterne 
forlænger tilbagebetalingstiderne urimeligt 
længe.

Hverken DI eller Energistyrelsen er des-
værre i stand til at dokumentere, at deres 
modstridende eksempler er beskrivende for 
udviklingen generelt.

Afgiftsdiskussionen
Rapporten fra 2009, som begge organisa-
tioner læner sig op ad, men læser forskelligt, 
fortæller, at afgifterne isoleret set reducerer 
virksomhedernes lyst til at investere i nødven-
dig teknologi. 

En pointe DI bider mærke i.
– Investeringsomkostningerne bliver bare 

fordyret af afgifterne. De tilskynder ikke til en 
pind. De er bare i vejen, siger Troels Ranis.

Men rapporten påpeger også, at hvis man 
sænker afgifterne for meget, så risikerer man, 
at ”skabe en skævridning i afgiftsstrukturen, 
som giver tilskyndelse til dårligere energiud-
nyttelse i virksomhederne.” 

En pointe, Energistyrelsen bider mærke i. 
Her begrunder man afgiftsniveauet med, 

at for gunstige ordninger til salg af varme vil 
betyde, at virksomhederne investerer for lidt i 
interne energieffektiviseringer, så man i ste-
det kan levere mere varme ud af huset.

Troels Ranis forstår dog ikke denne bekym-
ring hos myndighederne.

– Hvad forestiller de sig vil ske? At virksom-
hederne siger: nu kører vi kedlerne op, uden 
produktion, men kun for at udvikle varme? 
Forbruget af energi er afstemt efter marke-
det. Danske virksomheder har rigeligt travlt 
med at optimere deres forretninger, siger han 
og påpeger, at dansk industri allerede befin-
der sig blandt de mest effektive i verden, når 
det kommer til at udnytte energi.

uvidenhed som barriere
Go' Energi, en organisation under Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet, forbereder 
netop nu en kampagne, der i efteråret skal 
oplyse virksomhederne om mulighederne for 
at udnytte overskudsvarmen.

Energistyrelsen mener, at uvidenhed om 
afgiftssystemet er en faktor i industrien og 
hos fjernvarmeselskaberne. Den uvidenhed 
ses som en væsentlig barriere for bedre ener-
gigenbrug. 

Så en oplysningskampagne virker i sagens 
natur som en fornuftig fremgangsmåde. 

Men DI giver ikke meget for initiativet. Det 
eneste, som virker, er lavere afgifter, og det 
selv om afgifterne flere gange er blevet lem-
pet, senest i 2010.

Kompliceret system
En oplysningskampagne vil måske også 
mindske aversionerne mod at give sig i kast 
med det meget komplicerede afgiftssystem.

Afgiftsstrukturen er kompliceret at forklare, 
fordi der reelt set slet ikke er tale om en afgift, 
men om en manglende tilbagebetaling af en 
refusion, og forskellige energityper (rumvar-
me, let og tung proces- og overskudsvarme) 
har hver sin slags afgift.

Tiltag i 2013
I 2013 sænkes afgifterne endnu engang, om-
end beskedent, og der kommer ændringer i 
EU’s CO2-kvoteordning.

Ændringen betyder at virksomheder, som 
udnytter industriel overskudsvarme, belønnes 
med gratis CO2-kvoter.

Men heller ikke disse tiltag er tilstrækkelige 
ifølge DI.

– Jeg ser det ikke som et tiltag, der gør stor 
forskel på indsamlingen af det potentiale (de 
5.000TJ, red.), siger Troels Ranis. n

Sådan er reglerne
Når en dansk virksomhed køber energi (el, varmt vand, damp, gas, osv.) 
betaler den en afgift til staten. For energi, der anvendes til procesformål, for 
eksempel produktion, tilbagebetales det meste af denne afgift.

Overskudsvarmeafgiften er i virkeligheden slet ikke en afgift, men en 
reduktion i den tilbagebetaling, som virksomheden modtager fra staten. Virk-
somheden modtager altså færre penge i tilbagebetaling fra staten, hvis den 
genudnytter varme fra produktionen.

Det gælder, hvis man genbruger overskudsvarmen til at varme bygninger 
og lokaler op med (rumvarme). Her betaler man en afgift på 51,60 kroner per 
gigajoule (2012 sats) men kun i vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts). Resten 
af året er det afgiftsfrit.

Genbruger man i stedet overskudsvarmen i sin produktion, bliver tilbagebe-
talingen ikke reduceret. Det er altså afgiftsfrit.

Sælger man overskudsvarmen som fjernvarme, betaler man en afgift på 
32,5 procent af indtjeningen. Uanset hvornår på året man sælger det.

Afgifterne er en smule anderledes for varme fra eget kraft-varme-anlæg, 
og når der er tale om overskudsvarme fra landbrug, mineralogiske processer  
og lignende og fra raffinaderier.
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i dEn lillE fynskE by glamsbjErg 
indgik supermarkedet ABC Lavpris i sommer 
en aftale om at levere overskudsvarme til det 
lokale fjernvarmeværk. Der er i første omgang 
tale om et forsøg, men direktør i lavpriskæ-
den, Ejvind Okholm, mener allerede, at der er 
tale om en god forretning. Derfor vil ABC Lav-
pris gentage ordningen, når der bliver bygget 
nyt eller bygget om i kædens øvrige butikker 
fremover.

Supermarkedet i Glamsbjerg er installeret 
med CO2-kølere, der afgiver mere varme end 
de lidt ældre freonanlæg. Derfor er det oplagt 
at udnytte varmen. Freon er kun forbudt i nye 
installationer, og derfor kommer udskiftnin-
gen til at foregå ved naturlig afgang, da inve-
steringen ellers bliver for stor og tilbagebeta-
lingstiden for lang.

Varmen bruges i første omgang til at til-
passe temperaturen i supermarkedets lokaler, 
og er der mere varme, end man har brug for, 
bliver det sendt af sted i fjernvarmerørene og 
ind på bankbogen.

Systemet fungerer ved, at varmen fra kø-
lerne opsamles i vand og føres til en varmt-
vandsbeholder. Beholderen kan blive så 
varm, at der er behov for at lette på varmen. 
Det gjorde man tidligere ved at lukke varmen 
ud over taget. Nu åbnes i stedet en ventil til 

Cool cash
Supermarkedet 

ABC Lavpris på Fyn 
har siden sommer  

solgt overskuds-
varme til det lokale 

fjernvarmeværk. 
Nu skal flere 

butikker i kæden 
gøre det samme.

fjernvarmerøret, og vandet bliver pumpet af 
sted til gavn for andre forbrugere.

Da ABC Lavpris allerede havde indlagt 
fjernvarmerør, har udgifterne til installationen 
været overkommelige. Ejvind Okholm vurde-
rer, at systemet har kostet 100.000 kroner og 
forventer, at de penge er tjent hjem igen om 
tre til fire år.

Installationen blev hurtigt overstået, og de 
største udgifter var til en smule rørlægning, to 
pumper, pladevarmevekslere og nogle elektri-
ske styrebokse.

− Det er materialerne og ikke arbejdstimer-
ne, som har kostet mest, siger Ejvind Okholm.

I sommerhalvåret er det afgiftsfrit at op-
varme supermarkedet med den overskydende 
procesvarme. Resten af året betales en afgift 
per gigajoule. Varmen, som sendes videre til 
fjernvarmeværket, er belagt med en afgift på 
32,5 procent af vederlaget. Det er billigt nok 
til, at fjernvarmeværket kan tjene på at købe 
varmen og sælge den videre.

Efter projektets første seks måneder havde 
ABC Lavpris solgt 57 megawatt. Ikke alver-
den, men alligevel, hvad der svarer til tre-fire 
villaer i et år.

n
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Cool cash
i køleboksen

Tekst og foto: 
Rasmus Bonde Stouby, 
journalist

Målerne viser, at supermarkedet i 
glamsbjerg ikke har haft brug for at 
købe fjernvarme, men har solgt 57 
megawatt.

Når køleboksen arbejder, tjenes der 
penge på varmeudviklingen i Co2-
køleren.
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Simple tilbagebetalingstider noget

fanden

Af civilingeniør  
Morten Hajn, MH2

når En boligEjEr køber et nyt køkken, 
ved vi godt, at det er umoderne om tre år, og 
vi spørger ikke til tilbagebetalingstiden. Hvis 
boligejeren derimod overvejer at energireno-
vere, skal investeringen pludselig kunne be-
tale sig. Men hvorvidt noget kan ”betale sig” 
er et meget løst og relativt begreb, og når 
det sættes på formel, taler vi ofte om simple 
tilbagebetalingstider. Men dén formel tager 
ikke højde for stigende energipriser og de lave 
renter, vi har i dag. Derfor bør vi nuancere vo-
res syn på, hvad der kan betale sig og blandt 
andet se på, hvordan en boligrenovering på-
virker familiens rådighedsbeløb. 

Når det er relevant at bruge tid på at pro-
blematisere tilbagebetalingstider, er det, 
fordi de bruges i de lovbefalede energimær-
ker. Og de fungerer som de facto standard om 
økonomien i renoveringer, der indeholder en 
eller anden grad af energiaspekt.

Simpel tilbagebetalingstid – fordele og 
ulemper

En simpel tilbagebetalingstid (STBT) ud-
regnes ved, at man tager projektsummen (pri-
sen på byggeopgaven) og dividerer med den 
forventede/beregnede besparelse på ener-
giregningen i år et. Det vil sige, at man ar-
bejder med to væsentlige økonomiske forud-
sætninger: Man sætter renten til at være nul 
procent, og man sætter energiprisudviklingen 
til at være ikke eksisterende – altså også nul 
procent. 

Det er to friske forudsætninger, der er no-
get løsrevet fra den økonomiske virkelighed, 
boligejeren befinder sig i.

En STBT er måske god til at lave intern prio-
ritering mellem sideordnede forslag til forbed-
ringer, hvis der udelukkende ombygges for at 
spare på energien. Der er meget langt mellem 
denne type husejere. De fleste husejere byg-
ger om af funktionelle eller æstetiske grunde. 
Og her er det relevant at få en rådgivning og 
vejledning om, hvorvidt de samlede bolig-
udgifter bliver større eller mindre af, at man 
tænker et energiaspekt ind i byggeprojektet. 

Den simple tilbagebetalingstid fortæller 
ikke boligejeren, om han har flere penge til 
sig selv efter ombygningen. Den siger hel-
ler ikke noget om værdisikringen af boligen. 
Når huset skal handles i fremtidens boligmar-
ked, hvor et lavenergihus af 2020-standard vil 
kunne opvarmes for 3-4.000 kroner årligt, er 
energiudgifterne ved en bolig ikke uvæsent-
lige. 

Man kan ikke udstede garantier om, hvor-
dan prisudviklingen vil blive, men man kan 
gøre beslutningstagere opmærksomme på, 
at huse, der ikke ”kører så langt på literen”, vil 
komme under pres fra lavenergihusene – spe-
cielt i de områder, hvor huspriserne er lave, og 
energiudgifterne er høje.

Tryg frem for traditionel
Boligejeren skal træffe beslutninger ud i frem-
tiden og skal således have et grundlag, der 
viser forskellige udviklingsmuligheder. Ren-
ten kan låses, men det kan energiprisen ikke. 
Derfor handler det om at frigøre sig mest mu-
ligt fra den usikkerhed en energiudgift altid vil 
være. Målet er at sikre en tryg fremtid. 

Eksempelvis kan et elopvarmet hus fra 
1960’erne få ny loftisolering, nye døre og vin-
duer samt en udvendig efterisolering/facade-
renovering for cirka 300.000 kroner. Den for-
ventede energibesparelse er sat til ca. 10.000 
kWh a to kroner. Denne renovering vil vise en 
simpel tilbagebetalingstid på 15 år. 

Hvis vi regner med en udvikling i energipri-
serne på fem procent, en fem procent (ÅOP) 
30 årig realkreditfinansiering, vil familien få 
mellem 5.500 kroner og 63.000 kroner i eks-
tra årligt rådighedsbeløb over de næste 30 
år. Hvis familien derimod har pengene og be-
tragter det som en pensionsinvestering, vil de 
300.000 kroner give et skattefrit nettoafkast 
på 15 procent i år et. Afkastet vil stige i takt 
med, at energiprisen stiger.

Disse tre beregninger over den samme in-
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Simple tilbagebetalingstider noget

fanden
har skabt

Simple tilbagebetalingstider er 
noget fanden har skabt! Der skal 
nye beregningsmetoder til, når vi 
ser på, om en energirenovering 
kan betale sig. For det kan den 
oftest. Det er faktisk den bed-
ste forretning, du kan få på den 
pensionsopsparing. Det argu-
menterer Morten Hajn for i denne 
artikel

vestering er blot fremstillet efter forskellige 
metoder. 

Det er oplagt, at en tilbagebetalingtid på 15 
år fungerer som show-stopper set i forhold til 
de to andre fremstillinger. Derfor er der stort 
behov for at udvikle en ny praksis, der ikke 
”lokker” boligejeren til tvivlsomme underin-
vesteringer i forbindelse med ombygninger, 
tilbygninger og renoveringer. 

Traditionel tilbagebetalingstid vs. tryg boligrådgivning

Det traditionelle beslutningsgrundlag (den simple tilbagebetalingstid) sat op over for et mere fremadrettet 
og derfor mere trygt beslutningsgrundlag.

Parameter  Traditionel simpel tilbagebetalingstid  Tryg boligrådgivning bygger på 

Renten  0 %  Aktuel rente for kunden 

Energiprisudvikling  0 %  2, 4 eller 6 % 

Driftsbesparelse  Ja – i nuet  Ja – over tid 

Værdisikring  Nej!  Ja! 

Annonceret lovgivning  Nej!  Ja! 

Løsning  Standard  Individuel og kombineret med andre ønsker til boligen 

Udover disse fremstillinger af de samlede 
boligudgifter er der en komfortforbedring, og 
det må forventes, at der er en værdisikring og 
en øget omsættelighed ved at reducere boli-
gens samlede udgifter til drift og finansiering, 
men disse bivirkninger er de fleste villige til at 
leve med. n
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grøn vækst og innovation har for al-
vor erobret såvel den danske, nordiske som euro-
pæiske politiske dagsorden. Investering i grønne 
tiltag er – uanset omkostninger – ofte både for-
delagtigt og rentabelt for offentlige myndigheder.

Perspektiverne er mange: Reduktion af CO2-
udslip, uafhængighed af oliestaterne, økono-
miske besparelser i en svær økonomisk tid og 
erhvervsmæssig vækst- og beskæftigelsespoten-
tiale.

I Danmark har udvikling af nye bæredygtige 
energiløsninger højeste prioritet, og der investe-
res i øjeblikket rigtig mange penge i området.

Der er således afsat ca. 1,2 milliarder kroner på 
finansloven til forskning, udvikling og innovation 
inden for området i puljer som:
n	 Det strategiske forskningsråd
n	 Spir
n	 ForskEL, ForskVE, ForskNG
n	 EUDP
n	 Green Labs DK
n	 Højteknologifonden
n	 Fornyelsesfonden
n	 Energieffektive transportløsninger
n	 Nationale klimaprojekter
n	 Rådet for Teknologi og Innovation.

Formålet er at udvikle kommercielle innovative 
produkter og serviceydelser, som kan imøde-
komme en stigende global efterspørgsel og skabe 
vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Det grønne område omfatter alle produkter 
og serviceydelser, der reducerer belastningen af 

Penge hænger ikke 
på træerne

Der er masser af muligheder for at få økonomisk 
støtte til energiprojekter. Men det kræver blandt 
andet, at der er en høj grad af nyhedsværdi i pro-
jektet. Fundraiser Lotte Jensen viser vej til støtte-
kronerne

– de ligger 
i puljer og fonde

Af Lotte Jensen, direktør 
og fundraiser, Up Front 
Europe
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miljøet og er økonomisk rentable. Der skal 
således både være en gevinst i at udvikle og 
anvende dem.

Regionale kroner og international 
valuta også i spil
Også i regionerne investeres massivt i Grøn 
Vækst og bæredygtige energiløsninger – Re-
gion Sjælland har for eksempel investeret cir-
ka 200 millioner kroner gennem de sidste år.

Også i Norden og EU har området stor prio-
ritet, og for EU’s kommende budgetperiode for 
2014-2020 forventer man at fordoble midlerne 
til energiforskning samtidig med, at klima og 
grøn vækst bliver et fokusområde for mange 
andre af EU’s tilskudsprogrammer eksempel-
vis inden for transportområdet. I forhold til 
strukturfondene foreslår EU-Kommissionen 
at afsætte 120 milliarder kroner til energief-
fektiviseringer og vedvarende energi.

Der er altså tale om et kæmpemæssigt 
økonomisk boost af energisektoren – og fra 
dansk side håber man selvsagt på at opret-
holde en førende position på området.

Kan dit energiprojekt få støtte?
Grundforskning, anvendt forskning og ud-
vikling, innovation, demonstration, præ-
kommerciel fase, markedsintroduktion – der 
findes eksterne midler til stort set alle trin i 
udviklingsforløbet – dog med fokus på forsk-
ning, innovation og demonstration.

Det er derfor vigtigt at være skarp på, hvor 
i udviklingsprocessen ens projekt befinder sig 
med henblik på at identificere den rette pulje 
til det rette projekt.

Hvis der skal opnås støtte til et projekt, 
skal der som oftest være tale om udvikling, 
testning eller forsøgsmæssig implementering 
af nye teknologier. Projektet skal altså være i 
besiddelse af en høj grad af nyhedsværdi, da 
der ikke findes tilstrækkelig med midler til an-
skaffelse af eksisterende og kendt teknologi.

Et slagkraftigt projektkonsortium
Helt afgørende for et godt energiprojekt er 
sammensætningen af et relevant og slag-
kraftigt udviklingskonsortium med en klar 
rolle- og opgavefordeling parterne imellem. 
I stort set alle tilskudsordninger opereres der 
med forventninger om større partnerskaber 
og begreber som for eksempel Triple Helix-
modeller, offentlig-privat innovation figurerer 
i stigende grad. 

Sammensæt derfor jeres projektkonsortium 
med partnere fra videninstitutionerne, private 

Fire gode råd, der får dig tættere på 
pengene
n  Vær opmærksom på involvering af stakeholdere/interessenter i udviklings-

forløbet, herunder ikke mindst slutbrugerne for kvalitetssikring af koncep-
terne.

n  Brug solide projektplanlægningsværkstøjer til design og beskrivelse af 
projektets indhold og indlæg vigtige milepæle undervejs i forløbet. Opstil 
en tids- og handlingsplan i et Gannt-skema. Overbevis donor om, at der er 
en god indre sammenhæng i projektet.

n  Det er en god ide at nedbryde sit projekt i mindre, overskuelige arbejdspak-
ker, således at man kan danne sig et realistisk overblik over det samlede 
timeforbrug. Et nøje afstemt match mellem input (økonomi/mandetimer) 
og projektoutput/resultater er overordentlig vigtigt for donorerne. 

n  Gennemtænk og beskriv også en klar informations- og kommunikations-
strategi for projektet – det er altid vigtigt for donorerne.

virksomheder og offentlige myndigheder og, 
hvor det skønnes relevant, repræsentanter 
fra slutbrugerne. Jo større og mere relevante 
partnerskaber man er i stand til at opbygge, 
jo større mulighed for at opnå succes med sin 
ansøgning.

Selve ansøgningen
Konkurrencen om midler er ganske hård – ek-
sempelvis modtog EUDP i perioden 2008-2011 
i alt 736 ansøgninger og meddelte bevilling til 
258 projekter. 

Langt de fleste er i stand til at give en god 
og kvalificeret beskrivelse af de teknologiske 
udviklingselementer, der ligger i det påtænkte 
projekt. Svaghederne ligger primært i for stor 
en optimisme i forhold til eksportpotentia-
lerne og manglende kvantificering af mål og 
resultater.

Ønsker man derfor at skille sig ud og opnå 
ekstra point i den hårde konkurrence om mid-
lerne, er det en god ide at tænke realistisk/
konservativt i forhold til eksportmulighederne 
og så turde opstille nogle kvantificerbare mål 
for projektet.

Sammenfattende kan man sige, at projek-
tet skal være i besiddelse af originalitet og 
potentiale til at skabe væsentlige resultater 
samt have en ambitiøs og vel gennemtænkt 
forretningsplan, også selv om projektet skal 
gennemløbe en del udviklingstrin. n
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Kommunal egen-
interesse i private 
boligrenoveringer

Boligrenoveringer kan  
understøtte en positiv  

økonomisk udvikling  
i områder med store  

energiudgifter – hvis  
energivinklen tænkes ind. 

Landets kommuner har 
derfor en interesse i at få 

borgerne i gang med at 
energirenovere. Ikke for 

miljøets skyld, men for 
pengenes skyld

udfordringEn mEd at bEgrænsE 
CO2-udledningen kan ikke løses ved, at kom-
munerne renoverer deres egne bygninger. At 
det er nødvendigt at inddrage borgerne og de 
private boliger fremgår tydeligt, når man ser 
på varmeforbruget i henholdsvis private boli-
ger og i offentlige bygninger. Varmeforbruget 
i husholdningerne er således ni gange så stort 
som varmeforbruget i offentlige bygninger. 
Det er naturligvis godt at have fokus på at 
nedbringe de 16 PJ, der bruges på opvarmning 
af offentlige bygninger, men det er også nød-
vendigt at se på mulighederne for at påvirke 
forbruget i de private husholdninger, der står 
for et forbrug på 151 PJ.

Men det er ikke kun for at begrænse CO2-
udledningen og for miljøets skyld, at kom-
munerne bør interessere sig for at få ener-
girenoveret de private boliger. Både de og 
boligejerne bør tænke energirenovering for 
pengenes skyld.

Økonomiske effekter
En del modeller skelner ikke mellem renove-
ringer og energirenoveringer, når man ser på 
beskæftigelseseffekten. Det vil jeg imidlertid 
gerne problematisere.

Alle renoveringer har en beskæftigelsesef-
fekt på selve byggepladsen, og alle renove-
ringer har en multiplikatoreffekt i form af den 
følgebeskæftigelse, der er i leverandørvirk-
somhederne. Disse effekter er projektafhæn-
gige (éngangseffekter).

Her stopper ligheden så mellem renoverin-
ger og energirenoveringer. For det nye køkken 
giver måske en værdiforøgelse i nuet og på 
den korte bane, men energirenoveringen er 

forhåbentlig langtidsholdbar og giver også en 
værdisikring på den længere bane. For den 
energitunge del af boligmassen vil energi-
renoveringer øge boligejerens økonomiske 
rådighedsbeløb i år et og i al tid fremover, 
samtidig med at det øger omsætteligheden 
og dermed værdien af boligen.

Hvis en energirenovering øger familiens rå-
dighedsbeløb med 3.000, 5.000 eller 10.000 
kroner om året, giver det en årlig tilbageven-
dende effekt, der stiger i takt med, at ener-
giprisen stiger, fordi man skal sammenligne 
det at gøre noget, med det ikke at gøre noget.

Dette økonomiske råderum kan give be-
skæftigelseseffekter, der er fuldt på højde 
med effekterne fra selve byggeprojektet. Det 
sker, når det øgede rådighedsbeløb bliver om-
sat til hygppigere frisørbesøg, indkøb og an-
det forbrug. Hermed er der markant forskel på 
en energirenovering og en renovering, der ikke 
er energioptimeret. Man kan sammenligne 
det øgede rådighedsbeløb med en realløns-
fremgang for familien.

Skal boliger i landdistrikterne  
 ud- eller afvikles?
Særligt i landdistrikterne udgør varmeudgif-
terne en relativ stor del af den samlede bo-
ligudgift. Hvis vi vil sikre, at der er købekraft 
i landdistrikterne, er det nødvendigt at sætte 
fokus på en reduktion af driftsudgifterne. 

I dag er der i landdistrikterne mange huse 
med individuel opvarmning, og det er i land-
distrikterne, der er en finansieringsudfordring, 
da der er tilbageholdenhed fra kreditforenin-
gernes side. Finansieringsudfordringen (vur-
deringen) er i dag bestemt af beliggenhed, 
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Af civilingeniør  
Morten Hajn, MH2

beliggenhed og beliggenhed. Der er dog en 
bredere og bredere forståelse for, at husets 
driftsudgifter får indflydelse på handelspri-
sen – og dermed værdiansættelsen ved til-
lægsbelåning. Vi bevæger os derfor hen mod 
en anden værdinorm, der kan betegnes som 
beliggenhed, beliggenhed og energiforbrug. 
Hvor hurtigt og hvor meget det vil slå igen-
nem på prisdannelsen er et åbent spørgsmål. 
Men vi ved, at energiforbruget påvirker pri-
serne på biler, og vi mangler et rigtig godt ar-
gument for, hvorfor det ikke skulle blive gæl-
dende for huse. 

Husejerne i landdistrikterne står altså over 
for den udfordring, at de må vælge, om de-
res huse skal udvikles eller afvikles? Andre 
områder med dyre varmekilder vil også få 
udfordringen i takt med, at lavenergihusene 
vinder frem. I dag kan man bygge huse efter 
bygningsreglementets 2020-klasse, der har 
en samlet varmeudgift på 3-4.000 kroner om 
året. Det sætter huse med en varmeudgift på 
25.000-40.000 kroner under pres i markedet. 
Det er i denne forbindelse værd at minde om, 
at prisen på penge kan låses over 30 år, mens 
prisen på energi er noget vanskeligere at låse 
over 30 år…

Kommunen som byggemyndighed
Hvordan kan kommunen så påvirke borgerne 
til at lave de energirenoveringer, der kan styr-
ke økonomien både hos individet og i kommu-
nen selv?

Kommunen kan som planmyndighed vælge 
at fremrykke bygningsreglementets 2015- el-
ler 2020-krav til at gælde allerede nu – eller 
vælge kun at håndhæve minimumskravene 

i den nationale lovgivning. Uanset, hvilken 
model man vælger, bør kommunen oplyse de 
boligejere, der indsender en byggeansøgning 
om, at de skal være opmærksomme på de 
fremtidige krav til bygningers energiforbrug. 
Man kan gøre dem opmærksomme på, at det 
økonomiske optimum kan ligge et andet sted 
end det juridiske minimumskrav. Eller popu-
lært sagt: Fortælle dem, at man risikerer at 
kvaje sig godt og grundigt, hvis man kun over-
holder minimumkravene!

Herudover kan kommunen prøve at sikre 
købekraften i lokalområdet ved at lave en 
generel informationskampagne om de øko-
nomiske potentialer, der ligger i at reducere 
driftsudgifterne ved et tilkøb af en energire-
novering. Hvis man flytter tilgangen til energi-
renoveringer fra miljø-, energi- og klimapoliti-
ske til mere at handle om økonomisk tryghed 

Sådan bliver det ekstra rådigheds-
beløb til

For at energirenovere huset bliver der optaget et lån på 100.000 kroner.

n  Udgifter pr. år inkl. renter og lån   ..............................................................6.000 kr.

n  Besparelse pr. år ............................................................................................... 10.000 kr.

n  Ekstra rådighedsbeløb pr. år   .......................................................................4.000 kr.

Foto: Colourbox

her og nu på boligudgiften, og på den lidt læn-
gere bane at handle om værdisikring, så er der 
nogen af os, der får en brat opvågning. n

Se også Morten Hajns hjemmeside 
www.energiogpenge.dk
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Danskerne bruger fradrag på  
energirenovering
Udsigten til at spare på energien har fået danskerne til at bruge 
det særlige håndværkerfradrag. Go’ Energi har gennem ana-
lysefirmaet Userneeds spurgt danskerne, om de har brugt det 
særlige håndværkerfradrag. 15 procent svarer, at de har brugt 
fradraget helt eller delvist i 2011. Af dem har hele 34 procent 
brugt det på energirenovering, hvorimod kun 18 procent har 
brugt det på rengøring.

– Energiforbedringer er med til at sikre budgettet på længere 
sigt, når energipriserne stiger. Samtidig får man et fornuftigt 
afkast af sin investering – ofte betydeligt bedre, end hvis man 
sætter pengene i banken. Og i mange tilfælde kan det endda 
betale sig at låne pengene til projektet. Så det er måske ikke 
så overraskende, at mange udnytter fradraget netop her, siger 
projektleder i Go’ Energi Jesper Ditlefsen.

lEo Pharma sparer millioner på 
energiregningen
Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har gennemført energiscreenin-
ger på en række udvalgte laboratorie- og produktionsfaciliteter for LEO 
Pharma i Ballerup og fundet knap to millioner kroners besparelse på de 
årlige energiomkostninger. Energiscreeningen af forskningslaboratori-
erne, hvor fokus har været på ventilationsanlæggene, har resulteret i 
årlige energibesparelser på cirka 2.500 MWh, hvilket svarer til cirka 1,1 
millioner kroners energibesparelser årligt. 

I LEO Pharmas tabletfabrik har energiscreeningen vist store bespa-
relsesmuligheder ved at optimere driften af ventilationsanlæg og tryk-
luftsanlæg. Besparelserne i tabletfabrikken udgør cirka 40 procent af 
tabletfabrikkens samlede energiforbrug, fra før ændringerne blev fore-
taget. 

– Ved at gennemføre en række energibesparende tiltag på tablet-
fabrikken, opnår LEO Pharma en årlig energibesparelse på cirka 1.600 
MWh. Det svarer til en besparelse på cirka 0,7 millioner kroner i de 
årlige energiomkostninger, og projekterne er gennemført med en tilba-
gebetalingstid på cirka 2,5 år inklusiv omkostninger til re-kvalificering, 
fortæller Lars M. Kristensen fra ALECTIA.

Det er muligt at søge tilskud hos et energiselskab til implemente-
ring af energibesparende projekter. Ofte er tilskuddet tilstrækkeligt til 
at dække samtlige omkostninger til rådgivning ved energiscreeninger, 
Basic Design, Detailed Design samt planlægning, tilsyn og ledelse ved 
udførelsen af de energibesparende ændringer.

Bæredygtighed øger
lejeindtægter
Der er en klar sammenhæng mellem bæredygtighed og leje-
indtægter. En undersøgelse, der omfatter 10 europæiske lande 
fra EURO Institute for Real Estate Management viser, at i pe-
rioden 2006-2010 er lejeindtægterne vokset med 10 procent, 
mens CO2-udledningen fra driften af de samme ejendomme er 
faldet med cirka 13 procent.

Antallet af bæredygtighedscertificerede byggerier er så lavt i 
Danmark, at man ikke kan sammenligne med de internationale 
resultater, siger direktør Morten G. Fossum fra JM Danmark. 
Han skønner dog, at danske erhvervs-
ejendomme, der er certificeret, vil 
kunne opnå samme fordele om-
kring lejeindtægten. Det skriver 
Byggeri. 

Af Malene Dissing
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Brødrister og radiator 
dyrere end bank og 
realkredit
For første gang i nyere tid betaler danske boligejere nu 
mere for deres energiforbrug end deres boliggæld. En ny-
slået boligejer betaler nu i gennemsnit knap 30.000 kroner 
til el og opvarmning, mens renteudgifterne efter skat er 
dykket til godt 20.000 kroner. Det viser en ny undersøgelse 
foretaget af Spar Nord. 

Indgangsdøren stjæler varmen
Når kunderne strømmer ind i butikken, luner det i kasseapparatet. Men pengene ry-
ger hurtigt op af kassen igen, når varmen forsvinder ud ad hoveddøren. Typisk ryger 
der for 63.000 kroner varme om året ud ad en åben indgangsdør med lufttæppe. En 
karruseldør giver derimod kun et varmetab på cirka 6.300 kroner om året. Der kan 
altså være rigtig god fornuft i at sørge for den rigtige indgang til butikken. Det viser 
beregninger fra Go’ Energi.

Billigere varmeregning i 
Troldhede
Akustikpladeproducenten Troldtekt A/S har indgå-
et et samarbejde med Troldhede Kraftvarmeværk, 
der i løbet af 2012 skal aftage virksomhedens over-
skudsvarme.

– Prisen for varme i Troldhede er relativ høj i for-
hold til de omegnsbyer, der anvender 100 procent 
biobrændsel. Vi håber, at vi med dette initiativ kan 
være med til at fastholde eksisterende og kom-
mende medarbejdere, siger Peer Leth, administre-
rende direktør i Troldtekt.

Han forventer en årlig besparelse på mellem 
1.200 og 1.500 kroner per husstand.
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af de uofficielle danske mesterskaber 
i energieffektivisering

190 deltagere på Energiforum Danmarks årsmøde har kåret to ”danmarksmestre”. 
Én, som er den bedste til at skabe en god økonomisk tilbagebetalingstid på energi-
effektiviseringer, og én som er bedst til at skabe de mere indirekte gevinster som  
for eksempel komfort, æstetik og lavere CO2-udledning.

To guldvindere
Foto: Christian Trollo
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Af Jan Køhler,  
RelationshusetGekko

firE EkspErtEr fik forud for Ener-
giforum 2012 udleveret to millioner fiktive kro-
ner. Pengene skulle anvendes til at energief-
fektivisere fem specifikke offentlige bygninger 
på baggrund af bygningernes energimærker. 

Det var medarbejdere fra rådgiverne Deloit-
te og YIT og producenterne Rockwool og 
Esylux, der fik opgaven, og det var helt op til 
dem selv, hvordan de ville prioritere og anven-
de de mange penge. 

Resultatet af deres overvejelser præsen-
terede de for 190 deltagere og dommere ved 
selve konferencen. De bedste løsninger efter 
tilhørernes vurdering blev præmieret med po-
kaler og prædikatet "uofficiel danmarksmester 
i energieffektivisering".

Rockwool vandt, når det gjaldt løsninger 
med mere bløde gevinster. I deres løsninger 
havde de naturligt taget udgangspunkt i iso-
lering af de fem bygninger. De fleste ved, at 
det er svært at få en kort tilbagebetalingstid 
på et isoleringsprojekt, hvorfor det var svært 
for Rockwool at stå rigtig stærkt i forbindelse 
med den konkurrence, der gik hårdt på øko-
nomien. Det bliver nok først muligt om nogle 
år, når det bliver standard at tænke i livstids-

værdi og -afskrivning. Til gengæld formåede 
Rockwool at vise nogle interessante løsnin-
ger, hvor man i konkrete isoleringsprojekter 
havde været kreative og tilført bygningerne 
ny funktionalitet. Et godt eksempel var en 
udvendig facadebeklædning, der også kunne 
bruges som klatrevæg på en skole.

YIT vandt det uofficielle danske mesterskab 
i energieffektiviseringer, når det drejer sig 
om bedste økonomiske betragtninger. Sejren 
kom blandt andet i hus på baggrund af nogle 
gennemarbejdede helhedsbetragtninger. 

Fri leg, men alvorlig leg
De to producenter tog lidt selvfølgeligt ud-
gangspunkt i deres egne produkter, og de to 
rådgiveres omdrejningspunkt var en mere 
analytisk og økonomisk tilgang, hvor helheder 
og økonomiske totalbetragtninger blev sat 
foran de specifikke løsninger – den ene glem-
te faktisk helt at tænke i konkrete løsninger og 
tabte på den baggrund konkurrencen. 

De fire eksperter præsenterede nogle me-
get forskellige løsninger for tilhørerne, der 
qua deres rolle som dommere havde ekstra 
spidse ører. For det var dem, der skulle pege 
på, hvem der var kommet frem til de bedste 
løsninger. Salen var således opdelt i 10 grup-
per. Hver gruppe fik efter præsentationen af 
de fire løsninger mulighed for at drøfte og dis-
kutere de fire eksperters bud, og der var me-
get blandede holdninger til, hvem der havde 
svaret bedst for sig, og hvem der havde løst 
opgaven med de fem bygninger bedst. 

Dermed beviser årets Energiforum, at 
arbejdet med og holdningerne til energief-
fektiviseringer er meget forskellige. Salen 
summede af liv, og der fløj mere eller min-
dre højlydte synspunkter, argumenter og ek-
sempler over bordene. Det var tydeligt, at de 
konkrete erfaringer og kompetencer tilhørerne 
har opbygget i deres eget arbejde med energi-
effektiviseringer havde stor betydning for de-
res holdninger – ikke mange argumenter blev 
hentet i overordnede teorier. 

Derfor afhang stemmeafgivningen hos den 
enkelte typisk af, hvor langt vedkommende 
selv er kommet i jagten på energieffektivi-

seringer, hvordan dennes organisation er sat 
sammen, og hvilken rolle vedkommende selv 
indtager.

givtige debatter
De nuancerede debatter udvidede horison-
ten for deltagerne og lagde god bund til de 
tilbagemeldinger grupperne efterfølgende 
gav eksperterne i plenum. Der er ingen tvivl 
om, at økonomi og investeringsevne stadig 
er største barrierer for energieffektiviserin-
ger. Derfor gik eksperternes råd om at se på 
levetid og fremtidsdiskontering fremfor tilba-
gebetaling og nutidsværdi lige ind, og flere 
nuancer vil helt givet blive indarbejdet i de 
fremtidige beslutningsgrundlag, som salens 
tilhørere udarbejder i deres arbejde.

De fleste i salen lagde også vægt på at 
få flere helhedsbetragtninger ind i beslut-
ningsgrundlagene forud for energieffektivi-
seringsprojekter. For eksempel ønsker flere 
at inddrage indeklima og komfort mere end 
tidligere. Flere er også villige til at inddrage 
emner som færre sygedage, medarbejderef-
fektivisering og højere jobtilfredshed i deres 
helhedsbetragtninger. 

Dorte Nørregaard Larsen fra Energiforum 
Danmark konkluderede efter konkurrencen, 
at den havde givet anledning til lærerig debat:

– Stort tillykke til YIT og Rockwool herfra, 
og tak til de to andre for indsatsen. Ideen om 
at lade fire eksperters effektiviseringsforslag 
blive evalueret og diskuteret af salen har 
været meget interessant. Eksperter får kon-
tant respons på deres indsats og holdninger, 
salen deler viden med hinanden, og på den 
baggrund flyttes synspunkter og forhåbentlig 
adfærd. Jeg tror, vi gør pokalerne til vandre-
pokaler og dermed gentager successen næste 
år. n

Konferencedeltagere i debat om, hvilke 
energiløsninger der er de bedste. Stem-
merne fordelte sig, så yIT og Rockwool 
vandt for deres forslag.
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Kan man motivere medarbejdere            til energirigtig adfærd?

På Energiforum Danmarks årlige konference talte Janne Uldall fra Go’ Energi over 
emnet ”Hvordan påvirker man sine medarbejdere til energirigtig adfærd?” 
Energiforum Danmark stillede spørgsmålet videre til en række konferencedeltagere

EnErgirigtig adfærd Er En oplagt og billig måde til at reducere energiforbruget, fordi 
der ikke investeres i nye teknologier eller andre ressourcekrævende løsninger. Energirigtig ad-
færd er nemlig et spørgsmål om at have fokus på rumtemperaturer, at slukke for alt, der bruger 
energi, når det ikke anvendes samt at tage medansvar for fællesarealerne på arbejdspladsen. 
Men adfærdsændringer kommer ikke af sig selv. Ledelsen har en helt central rolle i at få medar-
bejderne til at handle klimarigtigt. Det handler om at forstå udgangspunktet for sine medarbej-
dere og vide, at det oftest er medarbejderen, der kender bygninger og arbejdsgange. Desværre 
er brugeren af energi på arbejdspladsen sjældent den samme som den, der betaler. Netop dette 
forhold er i sig selv en særlig udfordring for motivationen. Sådan lød det fra Janne Uldall fra Go’ 
Energi på konferencen Energiforum 2012 i marts.

Energiforum Danmark spurgte en håndfuld konferencedeltagere om deres bud på, hvordan 
man motiverer medarbejdere til energirigtig adfærd:

Differentierede  
målgrupper
Det handler om at tænke differentieret, påpe-
ger Helle H. Nielson fra Vejen Kommune Byg-
ningsservice. Forskellige typer af mennesker 
kræver forskellig tilgang og kampagnemateri-
ale. Det er derfor formålstjenligt at klarlægge 
forskellige motivationsfaktorer for de enkelte 
typer af medarbejdere. Næste punkt på dags-
ordenen bliver derfor at målrette kommunika-
tionen herefter. Ofte bliver der i forbindelse 
med adfærdskampagner fokuseret på, at 
medarbejderne skal ændre adfærd, fordi virk-
somheden skal spare energi. Men ordet spare 
har på mange måder fået en negativ klang, 
som derfor ikke motiverer i sig selv. Helle H. 
Nielson uddyber:

– Holdningen til at spare er, at selvfølgelig 
skal man det. Det er så kendt nu, at det ikke 
er det, vi skal fokusere på.

Adfærdskampagner skal 
afspejle medarbejderne

Adfærdskampagner er en af flere metoder til at 
skabe engagement hos medarbejderen. Kampag-
nen vil typisk foregå over en periode, hvor der er 
et intensivt fokus på adfærd på arbejdspladsen. 
Det at have mere fokus på adfærd i en periode 
betyder, at adfærden ændres automatisk. Vibe-
ke Andersen, direktør for Green Lab – Brugerin-
novation, er af den holdning, at medarbejderen 
må kunne relatere sig til et givent projekt for at 
være motiveret og dermed være i stand til at æn-
dre adfærd. Der skal være et personligt engage-
ment, og de ansatte skal have en følelse af, at 
der er noget i projektet for dem selv. 

Adfærdskampagnen skal kunne afspejle de 
deltagende medarbejdere i indhold og fokus, 
så de kan forholde sig til tankerne bag, både 
på det personlige og det professionelle 
plan, således at den enkelte kan se 
en mening med projektet og forstå, 
hvorfor han eller hun skal involve-
res. 

Der skal være et 
personligt engagement, 
og de ansatte skal have 
en følelse af, at der er 
noget i projektet for 
dem selv. 



Energiforum Danmark april 2012 / 29

Kan man motivere medarbejdere            til energirigtig adfærd?

Tekst og foto: 
 Julie Feit Almberg, 
studerer Design og 
Innovation på DTU, 
studentermedhjælp i 
Helsingør Kommune 

Fra besparelser til
muligheder
Morten Hajn, konsulent fra MH2, fokuserer 
på, at der skal tales om ”muligheder i stedet 
for besparelser”. Ved at fokusere på mulighe-
der i stedet for besparelser vendes problema-
tikken til noget positivt, hvor besparelser godt 
kan gå hen og få en negativ klang. Selv om 
problematikken vendes til noget positivt, og 
ordvalget dermed ændres, er målet naturlig-
vis stadig det samme. 

Kræv mindre
Pascale Pedersen, energikonsulent 
og bygningssagkyndig i Holbæk 
Kommune mener, at vi er blevet for 
vant til at få og kræve. Hun næv-
ner gratis kaffe i kommunerne som 
eksempel på energifrås. Hver dag 
hælder man store mængder kaffe 
ud i vasken, for ”det er jo alligevel 
gratis”. Medansvar i forhold til ind-
arbejdede forventninger og krav har 
betydning for at kunne vende op-
mærksomheden imod energirigtig 
adfærd.

Fællesskab, 
konkurrence og fakta
Preben Buhl, konsulent i Miljø- og Energile-
delse, fremdrager motivationsfaktorerne: fæl-
lesskab, konkurrence og fakta som værende 
af stor relevans. Har man en bred og differen-
tieret vifte af aktiviteter, er der større chance 
for, at flere grupper af medarbejdere vil føle 
sig motiverede. Ved at tænke de tre elemen-
ter ind får man fat i såvel de sociale grupper, 
de konkurrenceorienterede grupper og i den 
type af medarbejdere, der har brug for rene 
fakta for at se en grund til at gøre en forskel 
og indsats.

Hver dag hælder man store 
mængder kaffe ud i vasken, 
for ”det er jo alligevel 
gratis”.

Har man en bred og 
differentieret vifte 
af aktiviteter, er der 
større chance for, 
at flere grupper af 
medarbejdere vil føle 
sig motiverede.



Sådan får man 
medarbejderne
engageret i 

Af Karen Marie Pagh 
Nielsen, klimakonsulent 
i Helsingør Kommune og 
næstformand i Energifo-
rum Danmark

”tænk klimasmart” lød opfordringen 
til alle medarbejdere i Helsingør Kommu-
ne i efteråret 2011, da kommunen udskrev 
en idekonkurrence. På plakater i alle kom-
munens bygninger og på bordryttere i kan-
tiner mv. kunne man læse opfordringen til 
at deltage i idekonkurrencen, der således 
samtidig fungerede som en kampagne for 
klimasagen. Samtidig med invitationen 
til at deltage med ”klimasmarte” ideer 
blev medarbejderne inviteret til åbent kli-
mamøde, hvor vinderforslagene blev af-
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sløret. De kommunale medarbejdere tog 
positivt imod opfordringen til at gå i ”kli-
matænkeboks” og finde deres bedste kli-
maideer frem. Hver medarbejder er ekspert 
på netop sit område og ved bedst, hvordan 
man kan optimere arbejdsgangene. 

Over en 14 dages periode kom der 66 
konkrete forslag ind til klimasekretaria-
tet. Forslagene, der blev offentliggjort på 
projektweb på kommunens intranet, re-
præsenterer alle kommunens 12 centre og 
er indsendt fra decentrale institutioner 

klima-
arbejdet



5.300 medarbejdere er blevet bedt om at tænke klimasmart i Helsingør Kommune. Det 
er en del af en systematisk medarbejderinddragelse i klimarbejdet – en opgave, som 
kun få kommuner har erfaringer med. 
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Støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen
Idekonkurrencen er en del af et projekt, der har fået 
navnet Medarbejdernes klimaindsats. Det går ud på 
at inddrage medarbejdere på tværs af organisationen 
for at skabe grønnere og bedre løsninger i det daglige 
arbejde i kommunen. Udfordringen er at producere el-
ler levere kommunens ydelser på en ny og mere kli-
marigtig måde – og dette udgør en læreproces for 
alle medarbejdere, såvel som for ledelsen. Helsingør 
Kommune har en bevilling på ca. 1,5 million kroner fra 
Erhvervs- og Byggestyrelsen til Medarbejdernes kli-
maindsats.

I projektets første fase kom projektorganisationen 
på plads, og i pilot-workshops med forskellige med-
arbejdergrupper blev det afprøvet, hvordan man med 
en blanding af fakta og skæve tilgange kan skabe in-
spiration til nye klimaløsninger. De anvendte metoder 
og værktøjer kan også være til inspiration for andre 
områder af den kommunale drift. Man kan sige, der er 
tale om et kommunalt innovationsprojekt med klima 
som case.

Solid lederopbakning til at tænke  
”klimasmart”
Projektets næste fase var idekonkurrencen, hvor det 
var helt afgørende, at kommunens ledelse med borg-
mester og kommunaldirektør i spidsen bakkede op om 
projektet og var afsender på en del af kommunikatio-
nen til medarbejderne. 

Kommunens ledelse (12 centerdirektører og direk-
tionen) har udpeget en eller flere klimaambassadører 
for hvert center, vel vidende at disse over en periode 
skal afsætte et større antal timer til klimaarbejdet. 
Klimaambassadørerne har været med til at sikre, at 
klimaprojektet når ud i alle kommunens institutioner, 
og ambassadørerne bliver uddannet som innovations-
konsulenter i et forløb, som Cowi har stået for i samar-
bejde med kommunen.   

Processen skaber resultater
En omfattende omtale af ”Medarbejderens klimaind-
sats” i såvel lokal- som landsdelspressen har været 
med til at fastholde medarbejdernes fokus. 

På samme måde er der opnået en god effekt af de 
innovationsworkshops, som klimaambassadørerne har 
deltaget i. I uddannelsen arbejder deltagerne med vin-
derprojekterne, så de bedst giver effekt og kan gen-
nemføres i praksis. 

Der er ingen tvivl om, at innovationsarbejdet har 
skabt fokus på klimaindsatsen hos medarbejderne og 
ledelsen. Resultatet er ikke alene nye klimaløsninger, 
men også større effektivitet og engagement i andre 
dele af kommunens forskellige virksomheder og insti-
tutioner.  n

helsingør Kommune

n	 62.000 indbyggere

n	 5.300 kommunale medarbejdere

n	 6,8 tons CO2 pr. borger pr. år

n	 CO2-emission fra kommunens aktiviteter: 17.000 tons CO2 (2010)

n	 CO2-reduktion de seneste tre år: 7, 7 procent

n	 	Projektet "Medarbejdernes klimaindsats" gennemføres i 2010-12 og 
støtts af Erhvervs- og Byggestyrelsen

PlanMiljø har været konsulent i fase 1, Cowi er konsulent i 
fase 2 og 3

Læs mere: www.helsingorkommune.dk/klima.aspx
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såvel som fra kommunens centrale fællescentre. Der 
er forslag fra alle medarbejdergrupper, inklusive råd-
husbetjente, studentermedarbejdere og ledere. Også 
indholdsmæssigt er der en god spændvidde.

Resultatet af konkurrencen er tre vinderprojekter, 
der relaterer sig til henholdsvis digitalisering, trans-
port og forplejning. Et konkret forslag om at indføre 
vegetardage i kantinerne og tænke over at servere 
klimavenlige alternativer til skåret pålæg og oksekød 
har givet anledning til også at overveje forplejningen 
til borgene. Forslaget om digitalisering af vikar- og 
timesedler inspirerer til digitalisering på endnu flere 
områder, mens et forslag om medarbejdercykler på 
alle matrikler har givet anledning til at genoverveje 
kommunens logistik og transportløsninger i bredere 
forstand. Projekterne er i øjeblikket ved at blive bear-
bejdet, så de kan realiseres i det daglige arbejde. Ud 
over de tre vinderprojekter blev tre forslag præmieret 
med Juryens specialpris for ekstraordinære og særligt 
kreative forslag. Et af forslagene gik på at samle alle 
administrative centre under ét tag i en moderne og 
tidssvarende bygning.

Også andre, meget konkrete forslag, der er lige til at 
handle på, bliver anvendt. På baggrund af de indkom-
ne forslag er der for eksempel produceret en flot pla-
kat med 10 gode råd fra kollega til kollega. Plakaten 
med de 10 klimaråd er omdelt på alle kommunens mere  
end 100 adresser.
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Formand Mads Bo  
Bojesen
Facilities management chef 
på Bispebjerg- og Frederiks-
berg Hospital.
Formand for Energiforum 
Danmark siden 2009 og 

indvalgt i bestyrelsen i 2008.
Mads brænder særligt for det store over-

blik, de alternative alliancer og de strategiske 
tanker både i foreningen og i energiarbejdet.

Næstformand Karen 
Marie Pagh Nielsen
Klimakonsulent i Helsingør 
Kommune. 
Karen Marie blev valgt ind 
bestyrelsen første gang i 
2000 og var formand i pe-

rioden 2002-2004. Karen Marie blev genind-
valgt i 2008 efter en kort pause og har været 
næstformand lige siden. 

Karen Marie er foreningens bedste sælger, 
hun går aldrig nogen steder uden sidste num-
mer af bladet og en indmeldelsesblanket. 
Fagligt er det klimapolitik, virkemidler, ad-
færd og tværfagligt samarbejde, som Karen 
Marie brænder mest for.

Næstformand  
Susanne Kuehn
Markedsansvarlig i Rock-
wool. 
Susanne blev valgt ind som 
suppleant i 2006, kom i 
bestyrelsen i 2007 og har 

været næstformand siden 2008. 
Susanne har fingeren på pulsen, når det 

gælder det politiske spil på Christiansborg og 
i branchen og er altid god for en skarp kom-
mentar, hvis politikerne bliver for tøvende 
eller uambitiøse.

Bestyrelsesmedlem 
Jacob harbo
Maskinmester i Hvidovre 
Kommune.
Jakob blev valgt ind i be-
styrelsen i 2008 og har fra 
dag et været den ambitiøse 

tekniker, der giver de vilde politiske ideer et 
realitetstjek. 

Jakob er også bestyrelsens flittigste bi-
dragsyder, når det gælder gode historier og 
eksempler til blad og energiwiki.

Bestyrelsesmedlem  
Flemming Kehr
Direktør i reklamebureauet 
ProService.
Flemming blev valgt ind 
i bestyrelsen i 2009, men 
stiftede bekendtskab med 

foreningen i 2007-2008, hvor han udviklede 
vores nye profil og strategi.

Flemming ved ikke meget om den tekniske 
side af energien, men han kan se en god 
historie og en skarp vinkel på lang afstand.

Bestyrelsesmedlem  
Petter Møller
APConsult. 
Petter blev valgt ind i be-
styrelsen i 2010. Petter har 
erfaringer fra mange bran-
cher, men har nu nedsat sig 

som selvstændig konsulent inden for energi, 
planlægning og ledelse. 

Petter er analytikeren, der gerne sætter 
det internationale perspektiv på energidags-
ordenen.

Bestyrelsesmedlem 
Poul Schoelzer
Maskinmester hos Novo 
Nordisk.
Poul blev valgt ind i 
bestyrelsen i 2011. Poul 
repræsenterer industrien i 

Energiforum Danmark. 
Teknikken og de gode løsninger er i høj-

sædet, og han er altid garant for, at vi ikke 
fremmer løsninger, hvor man skal over åen 
for at hente vand.

Bestyrelsesmedlem 
John Kepny Rasmus-
sen
Energikonsulent hos KAB.
John blev valgt ind i besty-
relsen i 2010 og er vores 
mand fra boligsektoren.

John brænder for beboere og ansatte i 
boligsektoren og kæmper for, at energibe-
sparelser bliver lettilgængelige for alle.

Bestyrelsesmedlem 
Christian Fischer 
Trollo
Direktør for it, teknik og 
marketing hos Brunata.
Christian har været supple-
ant i bestyrelsen i mange år 

og blev valgt ind i bestyrelsen i 2008.
Christian er bestyrelsens it-haj og har gen-

nem årene ydet sekretariatet uvurderlig og 
tålmodig bistand, når det gjaldt hjemmeside 
og energiwiki.

Bestyrelsessuppleant  
henrik offendal
Salgschef i Kuben  
Management.
Henrik blev valgt til supple-
ant første gang i 2010.

Henrik har altid gode ide-
er til nye og anderledes samarbejdspartnere 
og er ofte også den, der sætter de drilske 
spørgsmålstegn ved det, vi plejer at gøre.

Bestyrelsessuppleant 
Karina  
Dalgaard Müller
Energikonsulent  
EnergiMidt. 
Karina er nyvalgt som 
suppleant i bestyrelsen, 

og vi glæder os til at drage nytte af hendes 
store tekniske viden og erfaring samt hendes 
stærke netværk i energisektoren.

Den ny bestyrelse

På generalforsamlingen den 28. februar blev der valgt en ny bestyrelse i Energiforum 
Danmark. Her er en kort introduktion til de 11, der driver foreningen fremad det  
næste år
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generalforsamling 2012
Alt materiale fra generalforsamling 

2012 kan findes på 
www.energiforumdanmark.dk på den 

password-beskyttede del af siden. 
Har du glemt dit password,  så kontakt

sekretariatet på
info@energiforumdanmark.dk

Nye medlemmer

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til følgende nye medlemmer:

Energiforum Danmark - bestyrelse og lokalafdelinger

Formand: Mads Bo Bojesen,  35  31  35 31
Næstformand: Susanne Kuehn,  45  56  16  16
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen,  49  28  25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo,  36  39  35 45
Poul Schoelzer,  44  43  42  95
Flemming Kehr,  43  71  21  33
John Kepny Rasmussen,  38  38  18  90
Christian Trollo,  77 77  70  00
Petter Møller,  43  48  45  71

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal,  81  14  64  02
Karina Dalgaard Müller  21  72  41  34       

lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech 99  36  77  00
Midtjylland: Jacob Worm 87  44  11  39
Vestjylland: kontakt sekretariatet
Sydjylland: Jack Andersen  76  10  96  16
Fyn: Jørgen Halkjær 40  16  50  74
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström  43  28  24  46
Bornholm: Hans-Aage Steenberg  56  95  53  30
Region Sjælland: Niels Boel  20  63  86  85

Anna Freya lykkegren,
Personligt medlem

Camilla Damsø Pedersen, 
Dansk Byggeri

Christian ljørring,
Sønder Ljørring Advokatfirma

Daniel Andersen,
Studerende 

Flemming henrik, 
Jørgensen, 
Mylliin Energi

Ivan Kjær,  
Arbejdernes  
Boligselskab i Gladsaxe

Jan larsen,  
Maskinmester

Jesper Telcs,  
Boligkontoret Danmark

John Rasmussen,  
Lynettefællesskabet I/S

Jørgen Corydon Petersen, 
Studerende

lars Kersting, 
Schneider Electric

lau lønborg Nielsen,  
Studerende

Martin Søvsø, 
Tican

Nicolas Rechnitzer,
Personligt medlem

Niels Abildsten, 
Hedensted Kommune

olaf Bruun Jørgensen, 
Esbensen A/S

Peder Bruun,
studerende

Peter Andersen,  
Korsbæk & Partnere

Peter Christiansen,  
Lynettefællesskabet I/S 

Rasmus Rohlff,
Frederiksberg Kommune

Sidsel Thestrup,  
Maskinmester

Skafti halldorsson, 
ProEnergi

Thomas larsen,  
Lynettefællesskabet I/S

Thomas lund, 
Studerende

ulf giesow, 
Maskinmester

Ken Røgen, 
Vanpee & Westerberg

Max Jørgensen, 
Syddansk Universitet

lars Tiedemann, 
Syddansk Universitet

Jakob Rasmussen, 
Syddansk Universitet

Trond Thorgeir harsem, 
Norconsult

Jan Backmann, 
Studerende

henrik Andreassen, 
KKS Isolering



- betaler du for varme, der ikke bliver brugt.

Vi kan tilpasse varmesystemets fremløbstemperatur 
yderligere, så den er behovstilpasset efter beboerne 
i ejendommen.

Når der ikke er nogen  hjemme...

•	Varmefordelingsmålerne på radiatorerne kan give data  
 til varmesystemet og sænke fremløbstemperaturen i  
 ejendommen - det giver besparelser her og nu.

• Den enkelte beboer vil opleve samme komfort, der vil  
 være lige så varmt som tidligere, den eneste forskel er  
 den kontante besparelse på varmeregningen. 

• Vi har mere end 60 års erfaring i systeminstallationer  
 og fordelingsregnskaber på det danske marked. 

www.techem.dk - kontakt os på tlf.: 87 44 77 05
Focus på ressourcer

Udnyt mulighederne for besparelser på CO2 udslip fra 
eksisterende byggeri.

Branchens eneste fordelingsmålere, der via adapterm kan optimere varmesystemets fremløbstemperatur 

Trådløs  

istas målere er ægte trådløse. De kræver 
nemlig hverken tilslutning af 220 V eller 
telefonstik. Systemet kører på batteri og 

til vores system via mobilnettet.  

www.ista.dk

Kontakt ista på 77 32 33 00 og få  
et uforpligtende tilbud på ægte 

– så sparer du penge på installation og drift!

76
60

doprimo® lll radio  
trådløs varmemåler

www.ista.dk
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