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Gratis tjek får virksomheder til at energioptimere 

Teknisk direktør i La Cour & Faber A/S, Jens Nymand Jacobsen, har fået et gratis energitjek og konkrete 

forslag til energioptimeringer i virksomheden. Energitjekket er en del af pilotprojektet Grøn Puls, der skal 

hjælpe virksomheder i Roskilde Kommune med at blive mere energivenlige. Stålgrossisten La Cour & 

Faber A/S er allerede på vej med første grønne skridt. 

 

”Vi er lige flyttet til Roskilde fra Hvidovre – blandt andet fordi vi ønskede nogle mere tidssvarende lokaler. 

Vi vidste dog godt, at bygningen her havde et heftigt varmeforbrug, og at den tidligere ejer i 2010 fik en 

strafafgift på 20.000 kroner for at lukke for varmt returvand tilbage til varmeværket. Så da jeg blev 

kontaktet af Tine Klitgaard fra erhvervsFORUM Roskilde med tilbud om et gratis energitjek, sagde jeg ja 

tak”, siger Jens Nymand Jacobsen.  

Hurtige gevinster ved små forbedringer 

I oktober fik La Cour & Faber så besøg af to energivejledere henholdsvis fra Alteq og Roskilde Forsyning, der 

gennemgik hele virksomheden og påpegede konkrete forbedringsområder, som efterfølgende blev samlet i 

en energirapport. ”Sådan en energirapport er guld værd”, forklarer han. ”Den giver overblik og viser de 

steder, hvor vi kan hente de hurtige energibesparelser – som for vores vedkommende er at udskifte en 

gammel varmtvandsbeholder med en gennemstrømsvandvarmer. Jeg forventer, at den er udskiftet inden 

for et halvt år, så vi undgår at opvarme 180 liter varmt vand døgnet rundt, hvor hovedparten af vandet ikke 

bliver brugt”.  

Energimæssigt overblik  

Energivejlederne påpegede desuden, at La Cour & Faber kunne sætte automatisk tænd/sluk på deres 

lysarmaturer. ”Når medarbejderne møder ind klokken syv om morgenen, er der brug for lys, men alt for 

ofte glemmer vi at slukke det senere på dagen. Vi vidste godt, at det var et sted, vi kunne gøre noget ved. 

Men ofte bliver vi overmandet af hverdagen. Netop derfor er Grøn Puls et godt initiativ. Vi får et 

energimæssigt overblik og en håndgribelig energirapport i hånden, så vi hurtigt kan tage de første 

energimæssige skridt – uden det vælter hverdagen”, siger Jens Nymand Jacobsen. 

Pilotprojekt med gode udsigter 

”For mange virksomheder er der et stort potentiale i at gennemføre energirigtige renoveringer. 

Renoveringerne giver ikke kun en lavere varmeregning, de kan også skabe et sundere indeklima for 

medarbejderne. Samtidig er virksomhederne med til at gøre en forskel for klimaet, og det er vi faktisk villige 

til at betale dem for”, siger adm. Direktør i Roskilde Forsyning, Torben Christiansen. Han henviser til, at 

Roskilde Forsyning køber de energibesparelser, som virksomhederne opnår, når de gennemfører 

energirenoveringer. 

Også på politisk plan er der optimisme i forhold til projektets fremtid. Torben Jørgensen (A), formand for 

Teknik- og Miljøudvalget udtaler: ”I Roskilde Byråd er vi optaget af det store potentiale, der ligger for CO2-



reduktion og lokal jobskabelse inden for energirenovering. Derfor er det glædeligt at se, hvordan vi med 

etableringen af partnerskabet Grøn Puls har fået sat øget fokus på fordelene ved energirenoveringer både 

for private boligejere og for små og mellemstore virksomheder. Det tegner godt for partnerskabets videre 

indsats for både grøn erhvervsvækst og energibesparelser.” 

 


