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Spar penge med LED-lys 

Over 70 butikker i Roskilde fik i starten af uge 41 besøg af Energistyrelsens 
LED-konsulenter. Nu står Grøn Puls klar til at hjælpe butikkerne videre i 
arbejdet med at udskifte de klassiske elpærer med LED-belysning. 
 
Lang levetid og en besparelse på elregningen. Det er svaret fra langt de fleste butiksejere, når man 
spørger dem hvad, der er vigtigt, når de vælger lyskilder til deres butikker. Alligevel er der mange 
butiksejere, der endnu ikke har udskiftet deres belysning til LED. I en travl hverdag har udskiftning 
af lyskilder nemlig ikke altid førsteprioritet. Derfor fik over 70 butikker i Roskilde Kommune i starten 
af uge 41 besøg af såkaldte LED-konsulenter fra Energistyrelsen. Konsulenterne hjalp butiksejerne 
med at tælle lyskilder og viste med et nyt beregningsværktøj, hvor mange penge der potentielt er 
at spare ved at skifte til LED-pærer. Besøgene var en del af Energistyrelsens kampagne ”Mindre 
strøm - mere bundlinje”, som skal få flere butikker i detailhandlen til at skifte til LED-belysning. 

Grøn Puls hjælper med at se lyset 
Mange af de besøgte butikker fik forhåbentlig peget på muligheder for besparelser ved at skifte til 
LED. Alligevel kan det være lidt uoverskueligt at komme videre herfra. Derfor står partnerskabet 
Grøn Puls klar med hjælp.  

”Energistyrelsens LED-kampagne falder godt i tråd med vores projekt - Grøn Puls. Én af vores 
fornemste opgaver i Grøn Puls er at hjælpe lokale virksomheder med at tydeliggøre, hvor de kan 
hente energibesparelser. Helt konkret tilbyder vi et antal små- og mellemstore virksomheder i 
Roskilde Kommune, et gratis Grøn Puls energitjek. Virksomheden får besøg af en energivejleder, 
der gennemgår virksomhedens bygninger og energiforbrug, og efterfølgende påpeger 
virksomhedens energimæssige udfordringer og eventuelle besparelsespotentiale. Vores tilbud 
gælder naturligvis også de virksomheder, der fik besøg af Energistyrelsens LED-agenter i starten 
af denne uge”, siger Jens Müller, direktør i erhvervsFORUM Roskilde. 

Som opfølgning på Energistyrelsens besøg holder Grøn Puls et fyraftensmøde for butikkerne om 
LED-lys og de øvrige muligheder der er for at opnå energibesparelser. Fyraftensmødet finder sted 
torsdag den 3. november 2016 kl. 18-19.30 i Byens Hus på Stændertorvet. Det er gratis at 
deltage, men tilmelding er nødvendig. Interesserede kan derfor gå ind på www.grønpuls.dk og 
tilmelde sig – der er tilmeldingsfrist den 28. oktober 2016. 

Om Grøn Puls 
Grøn Puls er et partnerskab mellem Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og 
erhvervsFORUM Roskilde. Formålet med Grøn Puls er at understøtte Roskilde Kommunes 
visioner og strategier på energiområdet. Det sker bl.a. ved at tilbyde lokale virksomheder et Grøn 
Puls Energitjek, der skal fremme konkrete energibesparelser hos virksomhederne. Mere 
information om Grøn Puls findes på www.grønpuls.dk.   
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