Kommuner og private partnere samarbejder om
at skabe energibesparelser i små virksomheder.

Styr energien og få en bedre bundlinje
,

I Gate 21s projekt Styr Energien vil kommunerne afprøve
samarbejds- og forretningsmodeller, der skal kunne to
ting. De skal kunne gøre det attraktivt for små virksomheder at spare energi, og gøre det rentabelt for
installatører og leverandører af energibesparelsesprodukter at have små virksomheder som kunder.

udviklede forretningsmodeller skal siden hen kunne bruges i
forhold til andre virksomhedsmålgrupper. Samtidig vil projektet udvikle materialer til virksomhederne, der synliggør fordelene ved at bruge tid og ressourcer på at gennemføre energibesparelser.

Styr Energien:
I langt de fleste små virksomheder er det, med hjælp fra
kommunens tilsynsmedarbejdere og tilknyttede energirådgivere, muligt at spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre relativt billige energibesparende tiltag. Det viser blandt
andet erfaringer fra tidligere projekter. Tiden og omkostningerne forhindrer imidlertid mange mindre virksomheder i at
kontakte en energirådgiver eller en anden leverandør af
energibesparende produkter for at få hjælp til at skabe overblik over energiforbruget og –besparelsespotentialerne. For
energirådgivere er de mindre virksomheder knap så attraktive,
da besparelsespotentialerne er relativt små.
Udvikling af bæredygtige forretningsmodeller
Målet i Styr Energien er at udvikle holdbare forretningsmodeller, hvor energirådgivere og leverandører af energibesparende produkter kan skabe forretning ved at understøtte energibesparelser i små virksomheder. Projektet vil blandt andet
danne et netværk af lokale og regionale virksomheder, der
kan tilbyde energirigtige løsninger til virksomhederne. De
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 Engagerer mindst 50 små virksomheder til at arbejde målrettet med energibesparelser. Målet er, at de deltagende
virksomheder nedbringer energiforbruget med 20 procent inden 2016.
 Henvender sig i første omgang til autoværksteder, maskinværksteder og detailhandelsbutikker.
 Udvikler samarbejds- og forretningsmodeller, der gør det økonomisk attraktivt for energirådgivere og leverandører af energibesparende produkter at
samarbejde med små virksomheder.
 Giver lokale tilsynsmedarbejdere
redskaber til at fremme energibesparelser i små virksomheder.
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”Styr Energien er en rigtig god mulighed for os til at give de små virksomheder i
kommunen et tilbud, som de almindeligvis ikke får. Hvis en tilsynsmedarbejder
har et øget fokus på energiforbedringer, vil det også komme virksomhederne til
gode. På den måde kan vi hjælpe virksomhederne til både at blive mere energieffektive og til at få en bedre bundlinje.”
Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund

Tilsynsmedarbejderen viser potentialet
I Styr Energien vil 50 virksomheder indgå et klimapartnerskab
med deres lokale kommune om at opnå energibesparelser på
op til 20 procent i løbet af projektets levetid.
Ved første besøg hos virksomheden vil kommunens tilsynsmedarbejder lave den indledende energiscreening for at
kunne vise virksomhedsejeren, hvor meget energi virksomheden bruger i forhold til andre lignende virksomheder.
Er virksomheden herefter interesseret i at indgå et klimapartnerskab med kommunen, vil tilsynsmedarbejderen eller en tilknyttet energirådgiver herefter gennemføre en kortlægning af
energiforbruget ved brug af et værktøj udviklet af energirådgiveren TREFOR, der er partner i projektet.
Kommunen vil herefter kunne præsentere virksomheden for
besparelsesforslag, hvor en eventuel investering er tjent hjem
i løbet af 2-3 år. Kommunen vil desuden henvise virksomhederne til installatører og leverendører af produkter.
Nye kompetencer til tilsynsmedarbejdere
Klimapartnerskaber med virksomheder kræver ofte nye kompetencer af miljø- og tilsynsmedarbejderne. De tilbydes derfor
træning, så de fra start er rustet til at indgå i et klimasamarbejde med virksomhederne.
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Fakta om Styr Energien
Partnere: Allerød, Ballerup, Frederikssund,
Furesø, Gladsaxe og Høje-Taastrup Kommuner, Aalborg Universitet, TREFOR, Schneider
Electric og Gate 21.
Projektledelse: Gate 21
Tidsramme: Februar 2014 til februar 2016
Kontakt:
Lone Kelstrup, Programleder – Grøn Vækst
Gate 21
Vognporten 2, 2620 Albertslund
Telefon: 4368 3427 Mobil: 25 21 80 52
Mail: lone.kelstrup@gate21.dk
Finansiering: Budgettet er på 2,78 mio. kr.,
hvoraf Energifonden støtter projektet med
1,43 mio. kr. Projektnummer: s2012-429.
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