
NELLEMANN VIL KØRE LÆNGERE PÅ LITEREN

Det kendte domicil for Nellemann biler i 
Roskilde er på hele 4.000 m2 og består 
af en sammenbygning af en ældre og en 
nyere del. Derfor gav det god mening, at 
få gennemført et Grøn Puls energitjek – 
og resultaterne udeblev da heller ikke.

Jeg blev virkelig overrasket over, 
hvor meget vi kan lave med en 

kort tilbagebetalingstid”, fortæller 
ejendomsadministrator Mette Tropp 
Hoffmann fra Nellemann Holding AS.

Samtidig modtog vi en meget let 
tilgængelig rapport, så det er nemt for 
os, at prioritere de forskellige tiltag, 
der bliver foreslået”, siger Mette Tropp 
Hoffmann, der nu har tænkt sig at gå 
videre med energitjek i de 4 andre bilhuse, 
som koncernen ejer i Danmark.

Energitjekket hos Nellemann gennemgår 
praktisk talt alle dele af bygningen, der 
forbruger energi. Den starter så at sige 
fra bunden, hvor bygningens fjernvarme-
anlæg er blevet analyseret. Her viste der 
sig flere muligheder for besparelser ved 
at justere systemet, så varmeudnyttel-
sen bliver høj og returvarmen bliver lav.

For os handler tjekket ikke kun 
om økonomi, men i lige så høj 

grad om ansvarlighed”, forklarer filialchef 
hos Nellemann Roskilde, Martin Clair 
Svendsen.

Vi er jo en del af lokalsamfundet og er 
derfor også moralsk forpligtet til at være 
med på de lokale dagsordner om blandt 
andet nedbringelse af CO2”, fortsætter 
Martin Clair Svendsen.

Noget der adskiller en bygning, der 
forhandler og reparerer biler fra andre 
industribygninger er, at Nellemann har 
egen vaskehal til bilerne. 

Energivejleder Michael Raaberg fra 
Thaysen og co., der har foretaget energi-
tjekket af Nellemann i regi af Grøn Puls, 
var da også ekstra opmærksom på 
energiforbruget netop der.

En ældre vaskehal bruger typisk 
meget mere vand, end en nyere 

vil gøre. Derfor er det klart en mulighed 
at se på sådan en investering. 
Nellemanns store bygning har desuden 
fladt tag, og den ældre del skal reno-
veres indenfor en overskuelig fremtid. 
Her anbefaler jeg samtidig at tænke i 
at få installeret solceller, for strømfor-
bruget i den type virksomheder er jo 
relativt højt. 

Alt i alt viser energirapporten, at den 
gennemsnitlige tilbagebetalingstid er 
omkring 10 år, hvis man gennemfører 
alle de forbedringer, vi foreslår. Men 
der er helt klar nogle tiltag, der her og 
nu kan betale sig hjem på betydelig 
kortere sigt”, slutter Michael Raaberg.

Nellemann biler i Roskilde bor i en ejendom på 4.000 m2.
Her er filialchef hos Nellemann Roskilde, Martin Clair 
Svendsen, ejendomsadministrator Mette Tropp Hoffmann, 
Nellemann Holding AS og energivejleder Michael Raaberg, 
Thaysen og co., i den nyere del af bygningen

Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og erhvervsFORUM Roskilde står bag projekt Grøn Puls. 

Nellemanns biler på hjørnet af Københavnsvej og Betonvej konkurrerer – ligesom de fleste bilforhandlere 
– bl.a. om at udbyde økonomiske biler. Nu har selve bygningen også fået et energitjek, der viser flere 
muligheder for at komme ”længere på literen”.

Tilbud om gratis energitjek
Driver du virksomhed i Roskilde Kommune og er du interesseret i at få undersøgt 
mulighederne for at spare energi og dermed penge? Så registrer din virksomhed 
på www.grønpuls.dk og vær blandt de første 50 virksomheder, der får 
et GRATIS Grøn Puls energitjek. 

Grøn Puls har som formål at understøtte Roskilde Kommunes visioner og 
strategier på energiområdet. Det sker blandt andet ved at tilbyde lokale virksom-
heder et Grøn Puls energitjek, der skal fremme konkrete energibesparelser hos 
virksomhederne. 

http://www.gronpuls.dk/

