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Energibesparelser 

skal kunne betale sig 
På Foreningen For Energi & Miljøs årskonference understregede 
chefkonsulent Hans Erik Kristoftersen fra Dansk Industri, at 
energibesparelser fortsat er interessante for virksomhederne . Men 
dansk industri har allerede gjort så meget, at der nu er en dårlig 
samfundsøkonomi i at bruge tilskud til at lokke virksomhederne til 
at gennemføre besparelser, som ikke er rentable at gennemføre for 
virksomhederne selv. 

Af Troels Werner Christensen 

- Med regeringens klimastrategi lægges der
op til at danske virksomheder skal udnytte
Koyto-protokollens fleksible mekanismer

tilbagebetalingstid på 
typisk under 3 år, og rege
ringen vil søge at fremme 
initiativer med en C0

2
-

skyggepris på under 120 
kr. pr. tons, sagde Hans 
Erik Kristoffersen. Hans 
Erik Kristoffersen frem
hævede en fortsat indsats 
for energibesparelser, der 
gavner virksomheden, 
idet den skaber økono
miske besparelser, en 
grønnere profil og kan 
medvirke til at styre res
sourceforbruget. Samtidig 
er energibesparelser et 

Er energibespa e s r 
stadig rele, an e ti 

i form af køb af kvoter, Joint Implementa
tion Ol) og Clean Development Mechanism
(CDM). Samtidig skal der stadig gøres en
indsats i Danmark i form af energibesparel
ser, men kun når projekterne har en fornuf�
tig samfundsøkonomi. Der er altså ikke tale
om et enten eller, sådan som den forsimp
lede debat i medierne har lagt op til, men
om et både ude og hjemme alt efter hvad
der samfundsøkonomisk bedst kan betale
sig, sagde Hans Erik Kristoffersen.

Ikke behov for tilskud 
Han roste regeringens klimastrategi for at 
udstikke nye pejlemærker for danske virk
somheder og lægge op til en frivillig indsats 
for energibesparelser og C0

2
-reduktion. 

Vi har manglet tydelige pejlemærker i de 
senere års spredte indsats, sagde han. 

For at opfylde mankoen skal Danmark 
reducere C0

2
-udslippet med 20-25 mio. 

tons inden 2012, svarende til det dobbelte 
af by-erhvervslivets samlede C0

2
-udslip. 

- Det er derfor vanskeligt at reducere så
stor en manko udelukkende ved nationale 
initiativer uden at det ville gå ud over 
erhvervslivet og dermed samfundet. Netop 
derfor er der også behov for at købe kvoter 
og igangsætte JI- og COM-projekter i udlan
det, sagde Hans Erik Kristoffersen. 

Herhjemme vil virksomhederne gå i gang 
med energiledelse og energibesparende 
projekter, hvis de er rentable, dvs. med en 

v irkson1 hed<: rne? 

middel for samfundet til at reducere klima
påvirkningen, forbedre lokale miljøforhold 
samt forbedre forsyningssikkerheden. 

Ny energihåndbog 
På årskonferencen blev foreningens nye 
energihåndbog også præsenteret. Mogens 
Johansson fra Dansk Energi Analyse A/S der 
har bidraget til den nye håndbog, fortalte 
bl.a. om energiledelse og nøgletal - herun
der potentialet ved de såkaldte operationelle 
energinøgletal. 

Vedligeholdelseschef John B. Lund fra 
Danpo A/S fremhævede både den gamle og 
den nye energihåndbogs fortræffelighed 
som en ståbi og et vigtigt opslagsværk i dag
ligdagen. Han fremhævede interne virksom
heds-nøgletal som mere hensigtsmæssige at 
bruge end generelle branchenøgletal til fx 
benchmarking i forhold til andre virksom
heder, fordi brugen af generelle nøgletal ofte 
rejser flere spørgsmål end de besvarer. 

Regeringens »klimastrategi« blev 
kommenteret af bl. andre chef
konsulent Hans Erik Kristoffersen, 
Dansk Industri. 




