
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

2. december 2014 

 

Mindre CO2 fra Roskildes boliger 

Både miljø og pengepung har godt af at Roskildes borgere energirenoverer deres 

bolig. Det viser energitjek af omkring 130 boliger gennemført af partnerskabet Grøn 

Puls. 

Utætte vinduer, manglende isolering og slidt varmeanlæg. Der er mange steder, hvor 

boligejerne i Roskilde Kommune kan sætte ind, hvis de vil spare penge på varmeregningen, 

højne komforten i boligen og samtidig gøre en forskel for miljøet. 

Energitjek af cirka 130 boliger i Roskilde Kommune gennemført af energihåndværkere som 

er medlemmer af partnerskabet Grøn Puls viser nemlig, at boligejerne i snit kan spare cirka 

5.000 kr. om året og samtidig skære næsten 2.700 kg af den CO2, som de årligt udleder.  

"I Roskilde Kommune er vi ambitiøse. Derfor har vi i byrådet netop hævet målsætningen om 

at nedbringe kommunens samlede udledning af CO2 fra 20 % til 35 % inden 2020. Fra 

kommunens side kan vi gøre meget, og i forhold til de kommunale bygninger er vi langt med 

energirenoveringerne. Mange private husholdninger har også investeret i energiforbedringer 

og andre vil gerne. Det kan være uoverskueligt, hvor man skal starte og barriererne er 

mange. Med Grøn Puls arbejder vi målrettet på at gøre det lettere for flere boligejere at 

kaste sig ud i energirenoveringer af boligen" siger formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe 

Trolle.   

Fik ny varmeveksler efter energitjek 

En af de boligejere som løbende energirenoverer sin bolig er Jane Hemmingsen. Siden hun 

og hendes mand flyttede ind i deres hus i 1998, har de løbende energirenoveret boligen. 

"Vi prøver på at være grønne, så vi ikke efterlader arbejdet med at rydde op til vores børn. 

Men jeg er revisor, så jeg kigger selvfølgelig på bundlinjen inden jeg går i gang med at 

renovere, for den slags er jo en dyr investering," siger hun.  

Jane Hemmingsen fik gennemført et energitjek af en af Grøn Puls' energihåndværkere. På 

baggrund af energitjekket valgte hun at udskifte sin fjernvarmeunit og samtidig installere 

intelligent varmestyring.  

"Mange af de ting, energihåndværkeren fortalte, havde vi en idé om i forvejen. Men han 

havde også nogle vinkler, som vi ikke selv havde tænkt. Blandt andet om intelligent 



varmestyring, som vi valgte at få samtidig med at vi skiftede fjernvarmeveksler," forklarer 

Jane Hemmingsen, som er glad for at hun valgte at deltage i konkurrencen om et energitjek. 

"Man går jo tit og tænker 'det burde jeg gøre'. Energitjekket var et skub, der fik os til at gøre 

noget, som vi måske ellers ikke havde gjort".  

Mindre CO2 og øget beskæftigelse 

Grøn Puls er et samarbejde mellem erhvervsFORUM Roskilde, Roskilde Forsyning og 

Roskilde Kommune. Formålet med samarbejdet er at få gang i energirenoveringer i 

kommunen til gavn for miljøet og den lokale beskæftigelse. Det sker bl.a. ved at gennemføre 

energitjek af private boliger og virksomheder i kommunen. Energitjekkene er udloddet ved 

lodtrækning blandt borgere og virksomheder, som har lagt billet ind på at modtage et 

energitjek. 

Læs mere om Grøn Puls på www.grønpuls.dk eller på facebook.com/groenpuls  
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