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8,3 millioner kilowatttimer eller i gen-
nemsnit ca. 100.000 kWh pr. virksom-
hed. Så meget kan der sammenlagt 
spares i de 87 fynske virksomheder, 
der indtil nu har fået en energiscree-
ning i projekt EFFEKTIV ENERGI, som 
MiljøForum Fyn er projektleder på 
for ni fynske kommuner. Tallet viser, 
at potentialet for energibesparelser 
i små- og mellemstore virksomheder 
er stort, og at der er meget energi og 
mange penge at spare, hvis virksom-
hederne får øjnene op for, hvad et 
energitjek kan gøre for dem. 

Gør det let at sige ja 
Projekt EFFEKTIV ENERGI er et tæt 
samarbejde mellem flere forskellige 
partnere med ønsket om at hjælpe 

mindre fynske virksomheder til at 
opnå energibesparelser og derigen-
nem forbedre både drift og bundlinje. 
Det nye ved det konceptet er, at det 
samler hele forløbet – fra energiscree-
ning til tilbudsindhentning, finan-
sieringsløsning og implementering. 
Det kan lade sig gøre, idet projektets 
samarbejdspartnere tæller både ener-
giselskaber, energihåndværkere og et 
pengeinstitut. 

- Vi har fokus på hele processen - 
lige fra energiscreening til at virksom-
heden faktisk beslutter at investere i 
energibesparelser. Det betyder, at vi 
her to år efter projektets start har et 
klart billede af, hvor mange energibe-
sparelser, der reelt bliver implemente-
ret,  siger Mogens Michael Møller fra 
MiljøForum Fyn.

Han bakkes op af formand for 
Miljøforum Fyn og rådmand i Odense 
Kommune Jane Jegind: 

- Modellen ’Effektiv Energi’ er et 
godt eksempel på, hvad der opnås ved 
at arbejde på tværs af kommunegræn-
ser og sammen med energiselskaberne. 
Det giver en kritisk masse, fordi en fæl-
les indsats giver mulighed for den rette 
bemanding og de rette ressourcer.

Roskilde Kommune  
stiller også skarpt 
Roskilde Kommune har valgt at frem-

me energirenoveringer hos private og 
mindre virksomheder igennem etable-
ringen af GRØN PULS, et partnerskab 
mellem erhvervsFORUM Roskilde, 
Roskilde Forsyning og kommunen 
selv. Partnerskabet har fokus på CO2-
besparelser og ikke mindst jobfremme 
hos de lokale håndværksvirksomheder.

 GRØN PULS startede i 2013, og i 
partnerskabets første år var fokus pri-
mært på private boliger, men i 2015 er 
indsatsen i højere grad blevet rettet 
mod mindre og mellemstore virksom-
heder. Der skal således gennemføres 
energitjek hos 50 virksomheder, og 
også her forventer man at identificere 
væsentlige energibesparelser. 

 - I samarbejde med Energiklyn-
gecentret Sjælland har vi identificeret 
en række lokale virksomheder, som, 
vi vurderer, har et særligt potentiale 
for energibesparelser. De virksomhe-
der vil få tilbudt et energitjek, udført 
af de lokale energivejledere tilknyttet 
GRØN PULS Energihåndværkernet-
værk, siger projektleder Tine Klitga-
ard fra erhvervsFORUM Roskilde.

- For at understøtte virksomhe-
derne i at realisere deres potentiale 
for grøn omstilling, arbejder vi bl.a. 
i øjeblikket på at etablere en ”help-
desk”, der kan være virksomhederne 
behjælpelige med fx at ansøge om 
tilskud fra statslige puljer til ener-

Brede samarbejder  
kan spare mere energi
På Fyn er ni kommuner gået sammen om at tilbyde energitjek til små- og mellemstore virk-
somheder igennem MiljøForum Fyn og projektet EFFEKTIV ENERGI, mens man i Roskilde 
Kommune satser på partnerskabet GRØN PULS.  Potentialet er enormt i brede samarbejder 
ifølge Det Økologiske Råd.

Af | Trine Seidelin Hagen og Chr. Jarby, Det Økologiske Råd
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Energitjek i SMV’er

”8,3 millioner kilowatt-
timer eller i gennemsnit 
ca. 100.000 kWh pr. virk-
somhed. Så meget kan der 
sammenlagt spares i de 87 
fynske virksomheder, der 
indtil nu har fået en energi-
screening i projekt EFFEK-
TIV ENERGI, som MiljøFo-
rum Fyn er projektleder på 
for ni fynske kommuner.”
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gieffektivisering af processer mv., 
fortsætter hun.

 
Svært at løfte opgaven alene
Det Økologiske Råd gennemførte i 
starten af 2015 en undersøgelse af 
kommunernes aktiviteter i forhold til 
energieffektiviseringer i erhvervsvirk-
somheder. Undersøgelsen viser, at 
kommunerne spiller en central rolle, 
hvis særligt små- og mellemstore virk-
somheder skal motiveres til at satse 
på energieffektiviseringer, men det er 
meget forskelligt, hvordan kommuner-
ne griber opgaven an. Undersøgelsen 
viser også, at det kan være svært for 
den enkelte kommune at løfte opga-
ven alene. Det kræver samarbejde 
med andre aktører i lokalområdet som 
fx det lokale energiselskab, lokale 
håndværksvirksomheder, pengeinsti-
tutter mm. 

- Projekterne ’Effektiv Energi’ 
og ’Grøn Puls’ er eksempler på så-
danne effektive samarbejder mellem 
forskellige parter, siger seniorråd-
giver Christian Jarby fra Det Økolo-
giske Råd, som var projektleder på 
undersøgelsen.

Afdækning af kommunernes akti-
viteter i forhold til energieffektivise-
ringer i erhvervsvirksomheder, som er 
udført for Energistyrelsen, kan down-
loades gratis fra ecocouncil.dk.  

EFFFEKTIV ENERGI
Screenede virksomheder: 87
Potentielle besparelser:8,3 mio. kWh
1.700 tons CO2

55,7 pct. af de fundne energibesparel-
ser har en tilbagebetalingstid på min-
dre end fire år.

Realiserede besparelser:
38 pct. af virksomhederne har investe-
ret i energibesparelser. Tallet stiger 
løbende.

Partnerkreds: 
Miljøforum Fyn (projektleder), Udvik-
ling Fyn, Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, 
Arbejdernes Landsbank

GRØN PULS
Roskilde Forsyning, Roskilde Kommune 
og erhvervsFORUM Roskilde er gået 
sammen om projekt GRØN PULS, der 
stiller skarpt på energirenovering og 
dermed nye job i håndværksvirksomhe-
derne i kommunen.

Målet er, at der gennemføres energitjek 
hos 50 virksomheder i 2015.


