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Det skal være nemt og oplagt at investere i en energirenovering af sin virksomhed.
Det er tanken bag et usædvanligt partnerskab mellem kommuner, energiselskaber og virksomheder, der med en særlig målrettet indsats har sat gang i den grønne
vækst på Fyn.

ffektiv Energi er navnet
på et usædvanligt partnerskab, der er opstået
på Fyn. Målet er via en
håndholdt indsats at hjælpe små
og mellemstore virksomheder
(SMV’er) til at indfri betydelige
energibesparelser og bedre bundlinjer. Bag partnerskabet står
fire fynske energiselskaber og
miljønetværket MiljøForum Fyn,
der ejes af ni fynske kommuner.
Sammen med 12 servicepartnere
finansierer de to energikonsulenter, der tilbyder virksomheder
en samlet løsning med energiscreening, tilbud, finansiering
og hjælp til at vælge de bedste
investeringer.
Og meget tyder på, at parterne bag Effektiv Energi har
ramt noget i markedet, der virker.
Indtil nu har 70 virksomheder
sagt ja tak til at medvirke, og ud
fra screeninger vurderes det, at
der er potentielle energibesparelser på 130.000 kWh om året pr.
virksomhed. Det svarer til mellem
20 og 30 pct. af energiforbruget.
Samtidig er den gennemsnitlige
tilbagebetalingstid på kun halvandet år.
- At der er fokus på hele processen – og at vi så at sige holder
virksomhederne i hånden under
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hele indsatsen – har vist sig at
være lige det, der skal til for at få
virksomhederne til at foretage investeringer, fortæller Palle Mathiasen, den ene af Effektiv Energis to
energikonsulenter.
ODENSE KOMMUNE: SKUB I
DEN RIGTIGE RETNING
I Odense Kommune er de rigtigt
glade for at være en del af indsatsen Effektiv Energi. Udover energibesparelser i små- og mellemstore
virksomheder, skaber indsatsen
nemlig nye kunder til byens håndværkere og leverandører af energiteknologiske løsninger, ligesom
den styrker konkurrenceevnen på
de virksomheder, som vælger at
investere i energieffektiviseringer.
- Sammen med de øvrige fynske
kommuner lægger vi en del af
vores vækstmidler i den grønne
omstilling. Det gør vi, fordi vi er
overbevist om, at det rummer et
stort vækstpotentiale, som samtidig skubber vores kommuner i den
rigtige retning. Og Effektiv Energi
er et rigtigt godt eksempel på, hvad
der opnås ved at arbejde på tværs
af kommunegrænser og sammen
med energiselskaberne, siger Jane
Jegind, by- og kulturrådmand i
Odense Kommune. Hun fortsætter:
- Ved at gå sammen i Effektiv
Energi reducerer hver partner omkostningerne til energioptimering
hos små og mellemstore virksomheder, hvilket samtidig understøtter regeringens ønske om at effektivisere den grønne omstilling.
ANDRE BØR GØRE
SOM EFFEKTIV ENERGI
Carl Hassing er en fynsk engrosvirksomhed, der for nyligt er gået
i gang med at energieffektivisere

med hjælp fra Effektiv Energi.
Virksomheden har et stort lager
og stort salgsområde, der før
indsatsen blev varmet op af et
ventilationsanlæg, der var i konstant drift. Energimæssigt var det
meget dyrt i drift, og det virkede
heller ikke efter hensigten, så der
var altid lidt småkoldt i både lager
og salgsområdet. Virksomheden
havde tidligere selv forsøgt at
løse situationen ved hjælp fra en
lokal håndværker, men det lykkedes ikke, og derfor havde de
egentligt lidt opgivet og affundet
sig med omstændighederne.
- Da Effektiv Energi tog kontakt
til mig, blev jeg i første omgang
noget overrasket. Hvorfor tager
et partnerskab med bl.a. energiselskaber initiativ til at spare på
energien, når energi er det, de
lever af at sælge? Men efter jeg
hørte deres bevæggrunde, og
hvilken proces de kunne tilbyde
os, blev min interesse vækket,
siger økonomichef i C. Hassing,
Ulrik Højholt Andersen.
Faktisk var den håndholdte
indsats fra Effektiv Energi afgørende for deres beslutning om at
energirenovere, og Ulrik Højholt
Andersen mener, at landets andre
kommuner burde skynde sig at
lave lignende indsatser, så endnu
flere SMV’er kan komme i gang
med at energieffektivisere:
- Den håndholdte proces, som
Effektiv Energi tilbød os, var
afgørende for, at vi turde satse
på at energieffektivisere vores
virksomhed. Hele processen er
meget professionel. De præsenterede løsningsmulighederne,
iværksatte tiltag og fulgte op
på tingene, og så er de enormt
dygtige til at holde processen og

dialogen omkring indsatsen i gang.
Det er noget man bør lære af andre
steder i landet, siger han.
LOKALE HÅNDVÆRKERE
MÆRKER OGSÅ FORDELENE
Blandt de lokale håndværkere, der
er partnere i servicenetværket
under Effektiv Energi, er der også
begejstring at spore. En af dem, der
er glad for ordningen, er direktør
Carsten Michelsen fra Fyns Energiteknik. Det var hans virksomhed,
der leverede energistyringsudstyr
til Carl Hassing.
- Effektiv Energi er helt klart
med til at lukke døre op for min
virksomhed, fx ville opgaven hos
Carl Hassing næppe været landet
hos mig, hvis ikke de var blevet
overbeviste om, at energieffektivisering var det rigtige at gøre for
dem, siger Carsten Michelsen og
fortsætter:
- Ud over nye kunder, har servicenetværket desuden også den
bonus, at vi har fået nye samarbejdspartnere i kraft af netværket.
Samarbejdspartnere, som sætter
os i spil til andre opgaver. Ydermere
har vi via Effektiv Energi også fået
specialistviden om energirenovering, som kan bruges til at udvikle
forretningen fremadrettet.

HVAD ER
EN ENERGISCREENING?
Forløbet omkring en
energiscreening:
1. Energiscreening:
Virksomheden får besøg af
energispecialist, som gennemgår virksomheden for
mulige besparelser.
2. Tilbudsfase:
Energispecialisten er
tovholder og kontakter de
relevante installatører og
leverandører, som giver tilbud
på opgaverne.
3. Energirapport:
Virksomheden får en grundig
rapport, som giver et hurtigt
overblik over besparelsespotentialet, investeringen,
tilbagebetalingstiden.
4. Beslutning:
Virksomheden vurderer hvilke
energiinvesteringer, de vil
foretage.
5. Implementering:
Energi-tiltag installeres eller
sættes i værk i virksomheden.
6. Opfølgning:
Energiselskabet køber
besparelsen.
7. Kompetenceudvikling:
Virksomheden får efterfølgende tilbud om energikursus, som giver redskaber til
at indføre energiledelse og
involvering af medarbejdere.

MULIGHEDER FOR CARL HASSING

Tilbagebetalingstid: 1,8 år

Hvad er der lavet:
Ombygning af radiator varmeanlæg
Ændring af indblæsninger på
ventilationsanlæg
Kalorifere / varmeblæser ombygget
Styring af ventilationsanlæg ombygget
Lyskilder skiftet
Tænd -sluk ur på køleskab til drikkevarer
monteret
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Potentiel besparelse:
Varme: 23 %
El: 13 %
I alt 98.000 kWh - svarende til ca.
45.000,- årligt
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