
SLIPPER FOR STRAFAFGIFT

RIAS A/S er den største udbyder af plast-
halvfabrikata i Danmark. Virksomheden 
blev grundlagt i 1959 og har siden haft 
hovedsæde på Industrivej 11 i Roskilde. 
Virksomheden råder over bygninger på 
over 9.000 m2.  

Vi vidste godt, at vores bygning-
er har et højt varmeforbrug, og 

at vi får strafafgift for at sende for 
varmt returvand tilbage til Fors A/S. 
Så da jeg i forbindelse med et tjek af 
virksomhedens forbrug på forsyningens 
hjemmeside samtidig læste, at man som 
virksomhed i Roskilde Kommune kan få 
et gratis Grøn Puls energitjek, slog vi 
til”, siger Anders Nøhr Poulsen projekt-
koordinator i RIAS A/S. 

RIAS A/S har haft besøg af energivejleder 
Michael Raaberg fra Thaysen og co. 
A/S, der gennemgik virksomheden og 
påpegede konkrete løsningsmuligheder, 
som efterfølgende blev samlet i en 
energirapport. 

Kvalitetssikre løsninger
Det er ærgerlige penge at skulle 
betale strafafgift på grund af dårlig 

udnyttelse af fjernvarmen. Derfor blev 
Anders og jeg enige om, at jeg skulle kom-
me igen efter energitjekket og gennemgå 
varmecentralen sammen med en leveran-
dør for at finde en løsning, så RIAS A/S 
fremover slipper for at betale strafafgift 
til Fors A/S, siger Michael Raaberg. 

Uanset hvor stor eller lille en 
investering det måtte være, er 

det vigtigt, at virksomheden føler sig 
ordentlig klædt på til at kunne tage en 
beslutning om at gennemføre en energi- 
løsning. Hvis man ikke er overbevist, 
bliver projektet blot lagt i skuffen. Det 
er jo ikke tanken med energitjekket, og 
derfor gælder det om hurtigt at få fulgt 
op, og, om nødvendigt, rådføre sig med 
vores netværkskolleger i Grøn Puls for 
at kvalitetssikre de løsningsforslag, 
som vi energivejledere kommer frem 
til. For at være 110 % sikker på at den 
fjernvarmeløsning, jeg og leverandøren 
anbefaler, er den helt rigtige løsning for 
RIAS A/S, rådførte vi os med Fors A/S”, 
forklarer Michael Raaberg.  
    

I Fors A/S har vi stort fokus på at 
vores kunder får de rette fjern-

varmeløsninger. Vi tager derfor ud og 
vurderer de eksisterende varmecentraler 

hos virksomheder og giver også gerne 
vores ’second opinion’ på løsningsforslag, 
ligesom vi har gjort det i tilfældet for 
RIAS A/S”, siger Simon Kaare Jochumsen, 
Teknisk Kunderådgiver i Fors A/S 
Ligesom Michael Raaberg er Simon 
Kaare Jochumsen medlem af Grøn Puls 
energihåndværkernetværk. 

Flere besparelser at hente
Energitjekket viser, at der udover straf- 
afgiften er andre energibesparelser at 
komme efter. 

Vores Grøn Puls Energirapport 
peger på flere energiløsninger 

med mulighed for at opnå mærkbare 
besparelser og hvor flere løsninger har 
en kort tilbagebetalingstid. Vi har dog i 
første omgang valgt at gå et spadestik 
dybere i forhold til at finde en løsning på 
at udnytte fjernvarmen bedre. Det har vi 
fået et kvalificeret bud på via Grøn Puls, 
og det er noget vi helt sikkert vil handle 
på”, slutter Anders Nøhr Poulsen.

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

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. 

RIAS A/S på Industrivej i Roskilde har fået et gratis Grøn Puls 
energitjek og konkrete forslag til hvordan virksomheden kan spare 
på energiforbruget. Alene ved at udnytte fjernvarmen bedre kan 
virksomheden spare godt 100.000 kr. om året.

http://www.gronpuls.dk/

