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INTRODUKTION OG FORMÅL 
Formålet med det nationale roundtable var at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering 
af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark, med henblik på at diskutere rammer for 
indsatsen og konkrete tiltag. Eventen tog udgangspunkt i konklusionerne fra det sidste nationale 
roundtable under EU-initiativet projektet Sustainable Energy Investment Forums, der har til hensigt 
at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører involveret i udvikling af 
finansieringsprogrammer. Det seneste SEI Forums nationale roundtable i Danmark fandt sted den 
14. maj 2019, og som samlede interessenter fra både energisektoren og den finansielle sektor. 
Rapportering fra dette arrangement kan findes via dette link.   

Sustainable Energy Investment Forums har i perioden 2016 – 2019 gennemført mere end 30 events 
i 15 medlemsstater. Initiativet vil i perioden 2019 – 2023 gennemføre en ny serie af events i 10 
medlemsstater. Information omkring afholdte og planlagte events kan findes på SEI Forums 
hjemmesiden. 

I forhold til nogle af de medlemsstater, hvor der blev afholdt SEI Forum events i perioden 2016 – 
2019 har man fra EU-side valgt at fortsætte i en række nye EU støttede projekter indenfor Horizon 
2020 programmet, der alle sigter mod at opbygge nogle mere permanente stakeholder forums på 
nationalt plan. I det regi arbejdes der nu blandt andet videre med Horizon 2020 projektet 
”RoundBaltic”, der har til formål at fremme finansiering/implementering af energibesparelser i 
bygninger og Erhverv i i Danmark, Polen og Letland gennem en ny række af roundtables og 
relaterede aktiviteter på nationalt og regionalt niveau.   

I Danmark gennemføres RoundBaltic projektet af EC Network og GATE21 samt Region Midt og 
Region Syddanmark. EC Network er også fortsat en del af det Team der assisterer EU på 
gennemførelse af SEI Forums i den nye periode (2019 – 2023). 

Eventen var opdelt i en plenum-session og tre emnesessioner: 

Session 1: Private Boliger: 18. marts 2021, 09:30 – 12.00 

Session 3: Erhvervs / SMV:  18. marts 2021, 13:00 – 15:45 

Session 2: Almene Boliger – (afholdes forskudt i efteråret 2021) 

Hver session blev indledt med præsentationer fra inviterede oplægsholdere, og havde en moderator 
til at facilitere en interaktiv diskussion. En rapporteur har været med til at uddrage de vigtigste 
konklusioner og anbefalinger fra hver af de tre gennemførte sessioner 

Det nationale roundtable vil blive fulgt op af regionale roundtables i Region Midt, Region 
Syddanmark og i Øst Danmark, der vil facilitere konkrete handlinger på det regionale niveau i 
samspil med nationale rammer og initiativer. 

Eventen havde samlet set i alt 51 deltagere, herunder 16 deltagere fra den finansielle sektor (31%). 
På Session 1 var der 23 deltagere, heraf 11 fra den finansielle sektor (48%). Session 3 havde 19 
deltagere, heraf 4 fra den finansielle sektor (20%). Præsentationer fra eventen kan findes her, 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-14-may-2019-copenhagen-denmark_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://roundbaltic.eu/nationalt-roundtable-no-1-dk/?lang=da
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PLENUM-SESSION OM INVESTERINGSRAMMER 
Session modereret af Kaj Leonhart Petersen og Nils Daugaard, EC Network 

 
AGENDA 

09:00 Del 1: Politiske og administrative investeringsrammer 

• Hvad sker der på EU-fronten af relevans for den danske energisparesektor v. 
Claus Bugge Garn, Vicepræsident, Rockwool International  

• Hvad sker der på den danske scene, med klimaplan og fremme af investeringer 
o Helle Agerdal Olsen, Kontorchef i Center for energieffektivisering, 

Energistyrelsen 
o Per Heiselberg, Rådsmedlem, Klimarådet  

• Debat, herunder hvordan der kan skabes den bedst mulige sammenhæng 
mellem hvad der sker europæisk og nationalt mht. investeringsrammer  
 

10:00 Pause 

10:15 Del 2: Engagering af den finansielle sektor  

• Initiativer fra den finansielle sektor, herunder Forum for Bæredygtig Finans, 
klimapartnerskab, taksonomi / fælles og transparente spilleregler for 
bæredygtighed – v. Peter Jayaswal, Direktør for Ejendomsfinansiering, Finans 
Danmark  

• Synspunkter og behov/udvikling i energispare markedet – v. Katrine Bjerre M. 
Eriksen, Direktør, SYNERGI 

• Debat, herunder hvordan man optimerer samspillet ml. den finansielle sektor 
og markedet for energieffektivitet   
 

11:15  Opsamling og opfølgende aktiviteter 

11:30  Slut 

 

INTRODUKTION TIL PLENUM-SESSIONEN 

Kaj Leonhart Petersen og Nils Daugaard bød deltagerne velkommen på vegne af RoundBaltic 
projektet. RoundBaltic arbejder inden for rammen af EU Green Deal og målet om 55% CO2 reduktion 
i 2030 (og CO2 neutralitet i 2050) for hele EU med et fokus om at fremme finansiering, herunder en 
væsentlig forøget brug af privat finansiering, som er nødvendig for at opfylde EU’s mål.  

Dette sker i interaktion med, og som opfølgning af, EU initiativet Sustainable Energy Investment 
Forums (SEI Forums) 2016 – 2023, som bl.a. har EC Network som operatør og som organiserer en 
række events i hele EU, der formidler best practice og samler aktører fra energieffektivitetssektoren 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
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og den finansielle sektor med henblik på at skabe momentum omkring finansiering af 
energieffektiviseringstiltag i bygninger og erhverv.   

RoundBaltic efterstræber dialog med de danske nøgleaktører for at finde de bedst mulige løsninger 
til finansiering og implementering af øget energieffektivitet i en erkendelse af at finansiering typisk 
kun er en del af løsningen, dvs. løsninger skal findes i samspil med øvrige barrierer og muligheder. 

 

DEL 1: POLITISKE OG ADMINISTRATIVE INVESTERINGSRAMMER 

Hvad sker der på EU-fronten af relevans for den danske energisparesektor  

Claus Bugge Garn, Vicepræsident, Rockwool International  

Præsentation her. 

Præsentationen kom omkring de aktuelle politikker og funding initiativer fra EU Kommissionen som 
Claus Bugge Garn på vegne af Rockwool følger tæt. Claus sagde indledningsvist at han ville lægge en 
lidt provokerende tilgang derved at han mener EU systemet fungerer betydeligt mere kompetent 
end den bliver omtalt i den offentlige danske debat.   
Den nye Kommission der tiltrådte efteråret 2020 har hævet klimamålet til CO2 neutralitet i 2050 og 
55% reduktion i klimagasser indtil 2030. Som følge heraf sker der en række tiltag, hvoraf EU ’Green 
Deal’ og ’Renovation Wave’ er blandt de vigtigste for dagens roundtable. Parallelt hermed har EU 
vedtaget en 750 mia. € ‘recovery fund’ som følge af COVID-19 situationen, der kommer oveni det 
øvrige EU Budget på 1.100 milliarder €. Som følge af de øgede klimamål er Kommissionen gået i 
gang med at opdatere de regulatoriske rammer, herunder energieffektiviseringsdirektiv (EED) og 
bygningsdirektiv (EPBD), hvilket forventes færdiggjort i løbet af 2021.  
Af midlerne under ‘recovery fund’ er 672 mia. euro til genopretningsinvesteringer og reform i grøn 
og digital overgang i perioden 2021-2023, hvoraf de 312,5 mia. euro vil være i form af tilskud. 
Forventningen er at midlerne skal omsættes i konkrete investeringer senest 2023.  Der blev vist en 
tabel, der viser hvordan midlerne fordeles på medlemslande, hvoraf det fremgik at 1.554 mia. Euro 
eller godt 11,5 mia. kr. er allokeret til Danmark. Claus Bugge Garn efterlyste en dansk debat om og 
plan for hvordan disse midler kan bruges mest hensigtsmæssigt, tilsvarende at der i ex. Italien og 
Tyskland er lagt sådanne planer.    
 

Hvad sker der på den danske scene, med klimaplan og fremme af investeringer  

Helle Agerdal Olsen, Kontorchef i Center for energieffektivisering, Energistyrelsen 

Præsentation her. 

Helle Agerdal Olsen indledte med at fastslå, at den danske indsats er tæt forbundet med vores EU-
forpligtelser. EU-forpligtelserne omfatter bl.a. energieffektivitetsdirektivet (EED) inkl. et overordnet 
2030-mål for energieffektivitet på mindst 32,5 pct. og bygningsdirektivet (EPBD), hvor et vigtigt 
element er udarbejdelsen af en langsigtet renoveringsstrategi, der skal medvirke til at opfylde EU's 
langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990. 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Claus_Bugge_Garn_RoundBaltic_NR1_DK_Plenary_17-03-21.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Energistyrelsen_RoundBaltic_NR1_DK_Plenary_17-03-21.pdf
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Som det fremgik af det forrige indlæg, indebærer ’Renovation Wave’ og de øgede klimamål 
yderligere tiltag fremadrettet.  

Helle opsummerede herefter indholdet i de seneste politiske aftaler inden for bygningsområdet. De 
politiske aftaler er energiaftalen fra 2018, den grønne boligaftale fra 2020, klimaaftalen for energi 
og industri mv. 2020 og den seneste finanslov for 2021, der hver indeholder en række tiltag og 
tilskudsordninger, der bl.a. skal fremme udfasning af olie- og gasfyr. Med energiaftalen fra 2018 blev 
der indført en tilskudspulje til energibesparelser i erhvervslivet (Erhvervspuljen) og til 
energibesparelser i bygninger (Bygningspuljen). Derudover blev Skrotningsordningen etableret, som 
yder tilskud til installation af individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyr. 
Tilskudspuljerne blev justeret, fremrykket til 2020 og tilført flere midler via klimaaftalen. 
Klimaaftalen indeholder en samlet støtteramme på 22,5 mia. kr. frem mod 2030 (inkl. aftale om 
grøn affaldssektor), og som forventes at bidrage til 3,4 mio. ton CO2-reduktion i 2030. Den grønne 
boligaftale lægger op til en indsats inden for almene boliger, og med finansloven for 2021 er en ny 
tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner) oprettet. Med 
finansloven for 2021 blev der også tilført 300 mio. kr. ekstra til Bygningspuljen i 2021 samt 650 mio. 
kr. ekstra til fordeling mellem de fire tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr. Ud over de 
beskrevne initiativer, vil Energistyrelsen i 2021 udarbejde en kortlægning af kommunale og 
regionale bygningers olie- og gasfyr samt udarbejde en analyse af mulighederne for at udfase olie 
og naturgas i husholdningers opvarmning. 

Med den samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr og forventet udvikling skønnes det, at de 
fleste oliefyr og omtrent en tredjedel af gasfyrene vil være udskiftet i 2030. Tiltagene til udfasning 
af olie- og gasfyr aftalt med klimaaftalen og finansloven 2021 forventes at reducere CO2-
udledningerne med 0,7-0,8 mio. tons i 2030. 

 

Energieffektivisering i byggeriet  

Per Heiselberg, Professor ved Aalborg Universitet og medlem af Klimarådet 

Præsentation her. 

Klimarådets rolle er at overvåge hvordan det skrider frem med at opfylde de danske klimamål og 
udgav i februar 2021 sin statusrapport om klimaindsatsen. Denne viser en betydelig manko fra de 
af regeringen indtil nu vedtagne virkemidler og hvad der skal til for at opfylde 70% CO2 
reduktionsmålet. Den viser endvidere at der er en betydelig risiko forbundet med at sikre de sidste, 
nødvendige reduktioner i lyset af barrierer og behovet for teknologisk udvikling.  

Bygninger bruger meget energi, svarerende til 41-44 pct. af det danske energiforbrug. Dette 
forudsætter statslig fremme af energirenovering, selv om det ikke nødvendigvis er relateret til et 
stort CO2-reduktionspotentiale. Samtidig skal man være opmærksom på at indsatsen ofte skal 
drives af øvrige formål end klima (komfort, indeklima, økonomi). 

Klimarådets udstikker følgende pejlemærker for fremtidig klimaindsats i byggeriet i form af 
muligheder for yderligere energieffektivisering og CO2-reduktion: 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Per_Heiselberg_Klimaradet_RoundBaltic_NR1_DK_Plenary_17-03-21.pdf
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• Ensartet drivhusgasafgift 
• Højere værdisætning af CO2 i samfundsøkonomiske beregninger  
• Genindføre aftaleordning for energiintensive virksomheder 
• Håndhævelse af bygningsreglementets energieffektiviseringskrav ved ombygninger 
• Krav til kommuner og regioner om energirenovering af bygninger 
• Klimastrategier i kommuner og regioner, herunder for klimavenligt byggeri 
• Fremme af finansieringsløsninger gennem energiservice-virksomheder (ESCO) (vejledning 

og cases) 
• Krav til entreprenører ved større anlægsarbejder vedr. byggepladsen og maskiner 

 

DEL 2: ENGAGERING AF DEN FINANSIELLE SEKTOR 
Initiativer fra den finansielle sektor  

Peter Jayaswal, Direktør for Ejendomsfinansiering, Finans Danmark  

Præsentation her. 

Initiativer fra den finansielle sektor v. Peter Jayaswal, Direktør for Ejendomsfinansiering, Finans 
Danmark  

Præsentation her. 
Peter Jayaswal indledte med at erklære at Finans Danmark ønsker en ambitiøs og bæredygtig 
omstilling og at den finansielle sektor spiller en vigtig rolle heri med afsæt i at bæredygtighed og 
klima står højt på politiske dagsorden. Finans Danmark har på den baggrund iværksat initiativer som 
Forum for Bæredygtig Finans med 20 anbefalinger for finanssektorens involvering, Grønt 
Erhvervsforum og Klimapartnerskabet nedsat af regeringen, der er mundet ud i en køreplan for 
finansiering af udfordringerne.  Penge- og realkreditinstitutter har allerede finansieret grønne 
indsatser for 400 mia. kr. – hvoraf størstedelen er udlån til grønne bygninger – hvilket forventes at 
stige til 700 mia. kr. frem mod 2030. 

Energieffektive bygninger er centrale for den grønne omstilling.  I Danmark er knap hver tredje bolig 
i energimæssig dårlig stand og 40 pct. af Danmarks energiforbrug forbruges i bygninger, hvilket 
repræsenterer 20 pct. af Danmarks CO2-udledninger. En vigtig pointe er at danske boligejere 
overvurderer boligens energimæssige stand, idet under 10 pct. af boligejerne mener, at deres bolig 
er i energimæssig dårlig stand, hvor det reelle billede er 31 pct.  

Der er således behov for øget bevidsthed og viden, hvor penge- og realkreditinstitutter kan spille en 
vigtig rolle, fx. når man er i kontakt med kunder som boligejere og virksomheder. Der blev 
efterspurgt udformning af et bedre energimærkningsordning og værktøjer til at hjælpe kunder 
videre i energirenoveringsrejsen, herunder behov for et udvidet energimærke, digitalisering og 
bedre tilgængelighed til data samt udvikling af tilskudsordninger, som øger bygningsejeres 
muligheder til at energirenovere. Endvidere er der behov for mere risikovillig kapital eller 
målrettede tilskudsordninger, fx i landdistriktsområder. 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Peter_Jayaswal_FIDA_RoundBaltic_NR1_DK_Plenary_17-03-21.pdf
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Finans Danmark har i samarbejde med Energistyrelsen været med til at lave kampagnen ‘Byg om, så 
det kan mærkes’, herunder er der afholdt fælles webinar om energirenovering for at klæde 
bankrådgivere bedre på til den grønne dialog. Dette er suppleret af en værktøjskasse, som øger 
bankrådgiveres viden og ruster dem til bedre dialog med kunden og fokus på tilskudsordninger, som 
bankrådgivere kan henvise til i dialogen med kunden. 

Som det sidste punkt slog Peter Jayaswal til lyd for at Danmarks arbejde med bæredygtighed i høj 
grad skal ses i sammenhæng med arbejdet i EU. Fra Finans Danmarks side er man involveret i at 
skabe en fælles taksonomi med henblik på at sikre gennemsigtighed, ensartethed og troværdighed 
samtidig med at denne skal være anvendelig i praksis. Man støtter også op om ’Renovation Wave’ 
og dets initiativer og midler til at energirenovere bygningsmassen i Europa.  

 

Perspektiver på energispareindsatsen i relation til finanssektoren  

Katrine Bjerre M. Eriksen, Direktør, SYNERGI  

Præsentation her. 

Katrine Bjerre M. Eriksen kom først omkring de udfordringer vi står overfor indenfor 
energieffektivitet. I dag spilder vi 1/3 af vores energi og renoveringsraten i Danmark er EU’s 
næstlaveste, samtidig med at 40% af vores bygninger har et dårligt energimærke (E-F-G). Katrine 
viste et kort over hvordan boligerne med energimærke E-F-G er fordelt procentvist i landet. Man 
kommer således ikke i mål uden en mere effektiv energirenovering af bygningsmassen, ligesom det 
vil gøre den grønne omstilling 120-160 mia. kr. billigere, hvis der energieffektiviseres.  

Synergi bifalder målene i ’Renovation Wave’ og ‘recovery fund’ med at fordoble renoveringstakten 
og energirenovere 35.000.000 bygninger frem mod 2030. Dette skal gøres ved at stille krav til 
eksisterende privat bygningsmasse og offentlige bygninger og øge EU’s energieffektivitetsmål samt 
energispareforpligtelsen. Det er samtidig vigtigt at gøre bygninger til et mere interessant grønt 
investeringsemne i taksonomien. 

Der blev givet bud på hvordan man får markedet yderligere i gang i form af at sikre incitamenter via 
økonomisk fordelagtige lån/lånerammer og åbne data for markedet med henblik på at opnå øget 
kommercialisering. Endvidere ønskes statsgaranti ved de største risici, hvilket bl.a. afventer 
erfaringer fra den grønne garantiordning i den grønne boligaftalen fra 2020.  

Samtidig blev der spurgt til om man tør politisere området via beskatning, ligesom det ses indenfor 
bilindustrien. Eller ved at stille krav til eksisterende bygningsmasse og dermed gøre reguleringen 
forpligtende.   

Sluttelig kom Katrine ind på hvad finanssektoren kan få ud af det. Bygningsmassen er den 
enkeltstående største værdi i det danske samfund og hvor større vedligehold og mere 
energirenovering vil øge værdien af bygningerne samt skabe mere aktivitet i samfundet. Sektoren 
blev opfordret til at vise vejen frem i Danmark og eksportere den danske model til resten af EU.  

 

 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Synergy_RoundBaltic_NR1_DK_Plenary_17-03-21.pdf
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Debat 

Debatten var som udgangspunkt fokuseret omkring hvordan man optimerer samspillet ml. den 
finansielle sektor og markedet for energieffektivitet. Herunder blev behovet for en mere åben dansk 
debat om brug af EU's recovery fund fremhævet, herunder hvordan disse midler kan bruges mest 
hensigtsmæssigt. 

Det blev endvidere fremført, at samspillet mellem den finansielle sektor og markedet i høj grad bør 
fokusere på motivation af brugere af bygninger og den nødvendige dokumentation til finansiering 
af de forskellige tiltag, herunder krav til data. I den forbindelse blev behovet for en forbedring af 
energimærkningsordningen diskuteret, herunder videreudvikling af data tilknyttet til ordningen. 
Der er planlagt en udvidelse af ordningen, så den også kommer til at have fokus på tiltag der kan 
forbedre bygningernes indeklima. I forbindelse med motivation af brugere af bygninger blev 
behovet for skabelse af incitament hos private udlejere fremhævet som et særligt problem. 

Der er et generelt behov for tættere koordinering i forhold til de forskellige tiltag staten og 
finanssektoren er i gang med at søsætte, herunder også koordinering med strategier og handlinger 
på det regionale og kommunale niveau. 

Den igangværende implementering af varmepumper var også et diskussionspunkt, herunder at 
dette bør gøres i samspil med energibesparelser så investeringerne reduceres og driften bliver 
billigere. Endvidere er det vigtigt at balancere varmepumpernes effekt med det smarte elnet.  
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SESSION 1 OM PRIVATE BOLIGER  
Moderator: Tommy Olsen, Gate 21 

Rapporteur: Nils Daugaard, EC Network  

 

INTRO OG FORMÅL 

På det seneste SEI Forums Roundtable, maj 2019, var en hovedkonklusion at ’one-stop-shop’ 
konceptet, hvor boligejerne får tilbudt en samlet pakke til finansiering og kvalitet i udførelsen kan 
være en førende drivkræft i at skabe dynamik i energirenoveringer af private boliger i Danmark. Et 
primært mål med sessionen var på den baggrund at undersøge og diskutere hvordan man får lavet 
det bedst mulige set-up for one-stop-shops, som RoundBaltic efterfølgende vil arbejde på at sætte 
i scene i Region Midt, Syddanmark og Øst-Danmark. Afgørende aspekter i dette er hvordan man kan 
sikre den rette motivation hos boligejere samt optimere de finansielle forhold omkring   
energirenoveringerne. Sessionen omfattede således indlæg der kan give viden og inspiration 
omkring disse aspekter, herunder var pengeinstitutter repræsenteret og give deres eksempler og 
syn på mulighederne. Diskussionen kom omkring relaterede modeller, der kan være med til at 
opskalere indsatsen ved at reducere transaktionsomkostninger samt samtidig sikre dynamik og 
nærhed med henblik på at involvere boligejerne. 

Nøglespørgsmål:  

• Hvad kan der læres af indlæggene ift. at optimere de one-stop-shop konstruktioner, der skal 
etableres i Region Midt (RM), Region Syddanmark (RS) og Øst-Danmark? Dette kan suppleres 
med korte pitches af deltagere RM og RS om hvordan de ser udfordringerne og en opfølgende 
refleksion fra Gate 21 om perspektiverne i Øst-Danmark. 

• Hvordan optimeres samspillet med den finansielle sektor? Umiddelbart er det win-win, hvis 
bankerne ønsker at udbrede fordelagtige klimalån og de kan bruge RoundBaltic/OSS og 
relaterede initiativer som platform til det, men hvordan skal det udfoldes i praksis?  Udover 
at det kan integreres i det videre arbejde med at etablere OSS kan udfaldet af denne 
diskussion også være hvordan man får boligrenoveringer bedre ind i bankernes 
kunderådgivning.  

• Hvilke øvrige aspekter er vigtige for at øge volumen og kvalitet af boligrenoveringer med 
energisparesigte? Diskussionen kan omkring de forskellige aspekter såsom de regulatoriske, 
markeds- og finansieringsmæssige forhold, der er vigtige for at skabe dynamik på dette 
område.   

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-14-may-2019-copenhagen-denmark_en?redir=1
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SESSION AGENDA 

09:30 Velkomst og intro 

Oplæg ved Gate 21 / EC Network 

o Velkommen til alle og tour de table blandt deltagerne 

o Kort resume af konklusionerne fra det sidste roundtable i maj 2019 og øvrig 
baggrund for sessionen  

o Kort introduktion til dagens roundtable 

09:45  One-stop-shop (OSS) organisering i Øst-Danmark 

Oplæg fra Gate 21 

Et oplæg om hvordan en one-stop shop konstruktion kan gribes an i den østlige del af 
Danmark (Sjælland og Hovedstadsregionen). Vil komme omkring hvordan man når ud til 
boligejerne i samspil med kommuner og andre aktører og hvordan den finansielle 
udfordring kan håndteres.    

10:10  Motivation af boligejere 

Oplæg fra iNudgeyou via Interreg projektet Stronghouse og andre projekterfaringer  

Et indspark til hvordan man får motiveret boligejerne baseret på erfaringer med 
hvordan man kan adressere de adfærdsmæssige aspekter af boligrenoveringer i 
samspil med de andre faktorer, der spiller ind når boligejere skal tage beslutninger  

10:30  Attraktiv finansiering  

Indlæg om hvordan finansverdenen i disse år kan øge dets fokus på grønne 
investeringer, herunder boligrenoveringer med sigte på energibesparelser. Herunder 
hvilke tiltag der kan iværksættes for at gøre lån mere attraktive og finde de bedst 
mulige finansieringsløsning i betragtning af boligejernes situation. Organiseres som 
korte indlæg fra de deltagende finansieringsinstitutioner.  

10:50 Pause 

11:00 Diskussion 

11:45  Opsamling og opfølgende aktiviteter 

12.00  Slut 

 

 
 
 
 

https://www.gate21.dk/
https://inudgeyou.com/
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PRÆSENTATIONER 

One-stop-shop (OSS) organisering i Øst-Danmark  

Oplæg ved Tommy Olsen, Projektleder, Gate 21 

Præsentation her. 

Intentionen med en One Stop Shop er at gøre det let for boligejeren at komme igennem de forskellige 
trin i en energirenovering. Der kan trækkes på erfaringer fra den nationale Bedre Boligordning med 
hensyn til hvordan man kommer igennem de forskellige trin, herunder finansiering. Et spørgsmål er om 
en OSS organiseres bedst gennem en virksomhed eller i form af et samarbejde / partnerskab mellem 
mange aktører. I Gate 21 hælder man til at den sidste mulighed er den mest fremkommelige, med den 
tilføjelse at man går efter en konstruktion med kommunen som facilitator idet erfaringer er at boligejere 
ser kommunen som en troværdig part.  

Gate 21 arbejder pt. på Interreg projektet Stronghouse i samarbejde med iNudgeyou, Fredensborg, 
Roskilde, Albertslund og Project Zero med at understøte boligejeren i flowet fra 
rekrutering/mo�va�on, indledende dialog, a�laring/beslutning, udførelse og opfølgning af 
energirenoveringer. I hvert af disse trin skal der spille forskellige typer aktører og services ind.  
Tommy Olsen spurgte til om der er nogle u-afprøvede muligheder i modellen, hvordan man skal 
videreudvikle/modernisere løsninger og hvad skal der til for at alle aktører arbejder sammen. I det videre 
forløb under RoundBaltic kan der gennemføres tests af løsninger gerne i interaktion med Stronghouse 
projektet. Næste step i RoundBaltic er at samle aktører i Øst-Danmark til et regionalt roundtable med 
henblik på at skabe dynamik omkring lancering af en One Stop Shop. En mulighed er at søge midler fra 
det europæiske ELENA program som led i at etablere en regional platform. 
 

Supplement af Region Midtjylland v. Lea Munkholm 

Region Midtjylland har erfaring med et EU ELENA projekt, der havde mest fokus på fjernvarmeforsyning, 
men som også har haft en dimension om at motivere boligejere til energibesparelser, herunder via 
datastyring og forretningsmodeller såsom leasing. Man er endvidere startet på det nationale DK2020 
projekt, der også har som et af sine formål at motivere boligejere. Regionen har ikke direkte kontakt til 
boligområder, men faciliterer processer via forskellige aktører. 

 

Supplement af Region Syddanmark v. Anders Bræstrup 

Den overordnede driver er at nedbringe CO2 som led i den regionale strategi. Region Syddanmark har 
for nylig været involveret i en ansøgning til EU’s H2020 program med fokus på omstilling af boliger med 
opvarmning af olie- og gasfyr til varmepumper. Det ansøgte fokus var at etablere one-stop-shops i 
regionen i samarbejde med aktører såsom kommuner, Project Zero, Erhvervshus Fyn, EC Network og 
Dansk Fjernvarme. Ansøgningen fik en god evaluering, men manglede det sidste for at finde støtte i den 
hårde konkurrence. Intentionen er at arbejde videre med partnerkredsen for at finde andre muligheder 
der kan understøtte udviklingen af one-stop-shops, herunder kommende EU-programmer.  Man kunne 
også kigge på mulighederne i danske recovery funds, der blev omtalt på gårsdagens plenum af 
roundtable og indenfor DK2020 projektsamarbejdet.    

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Tommy-Olsen_-Gate_21_RoundBaltic_NR1_DK_17-03-21.pdf
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Anvendelse af adfærdsindsigter til at øge motivationen blandt boligejere til at energirenovere  

Ida Boisen, iNudgeyou 

Præsentation her. 
Der er flere adfærdsbarrierer �l at spænde ben for energirenoveringer såsom begrænset �lgængelig 
informa�on, opfatelse af høj kompleksitet og usikkerhed samt lav forventning �l udbyte forbundet 
med renoveringen. Vig�gst er dog at boligejere og -købere ikke er opmærksomme på muligheden for at 
energirenovere, da der er ganske få naturlige beslutningspunkter. Dermed er der behov for at 
introducere flere beslutningspunkter, der er relevante for husejeren, hvilket igen betyder, at �d, sted og 
�lstand skal være styrende for valg af målgruppe og kommunika�onskanal. 

Hvis finansielle ins�tu�oner vil anvende adfærdsindsigter �l at promovere grønne lån, handler det om 
at gøre det trygt for bankrådgiveren at tale energirenovering under kundemødet og at samtalen 
forankres i et konkret, adfærdsop�meret værktøj. Ida viste eksempel på hvordan en sådan one-pager 
kan se ud og være grundlag for en kundedialog i en one-stop-shop sammenhæng. En undersøgelse har 
vist at ote ud af � bankrådgivere angiver at kunden var interesseret eller meget interesseret i at høre 
om one-pageren og forslagene under mødet.  

Hovedbudskabet er at kundemødet i banken er et oplagt og uudnytet touchpoint, hvor boligejeren kan 
gøres opmærksom på muligheden for at energirenovere. Samtalen om energirenovering skal forankres 
i et konkret og handlingsanvisende redskab, der kan være en adfærdsop�meret version af 
energimærkningsrapporten og præsenteret som en one-pager. 

 
Supplement af Nordea v. Jette Sønderby 

Jette Sønderby supplerede iNudgeyou oplægget med Nordeas erfaringer. Jette henviste til en research 
af potentiale, nuværende løsninger og partnersamarbejde, der viser et stort potentiale (ca. 400.000 
energikilder til potentiel udskiftning), men at det samtidig er et område af lav interesse hos kunderne 
(høj friktion) samt at bevidstheden om egen boligs energimæssige tilstand er lav. Der findes mange typer 
koncepter, men få tager kunden i hånden hele vejen.  

Nordea har gode erfaringer ved et samarbejde med Bodil Energi, der hjælper husejere med at få 
installeret miljørigtige varmeløsninger enkelt og billigt. Herunder er det vigtigt med personlige møder 
og at kunden holdes i hånden hele vejen, inkl. papirarbejdet, i processen.  

 

Attraktiv finansiering 

Dette punkt blev håndteret på den måde at repræsentanter fra finansieringsinstitutter fik ordet til at 
give en orientering om hvordan man øger fokus på grønne investeringer, herunder boligrenoveringer 
med sigte på energibesparelser, og hvilke betragtninger der er forbundet hermed. 

Katrine Havemann Olsen  

Nykredit har gang i en række initiativer, hvor beregneren i regi af Totalkredit er en god indgangsvinkel 
til at give kunderne mere viden. Det handler om at støtte kunden gennem hele processen, som de 
tidligere indlæg også har vist, og det prøver Nykredit at understøtte. Man har samtidig forbedret 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Ida_Boisen_iNudgeyou_RoundBaltic_NR1_DK_18-03-2021.pdf
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lånevilkårene, først til elbil og for nylig (ultimo 2020) udvidet til bl.a. boligrenoveringer der inkluderer 
tilbud om energitjek, hvilket der har været stor interesse for.     

Karsten Beltoft 

Forenet Kredit har ikke direkte kundekontakt, men kan understøtte Nykredit og Totalkredit i deres 
ageren. Som led heri har man afsat en pulje på 200 mio. kr., der bl.a. kan understøtte energitjek som 
nævnt i forrige indlæg. Der er også projekter i støbeskeen rettet mod boligejeres adfærd, dvs. hvor man 
taler mere til følelser end til pengepungen alene og herunder komme omkring forhold som komfort og 
indeklima. Man har også fokus på udfordringer i landdistrikter, hvor der i nogle typer boliger under de 
nuværende forhold er vanskeligt at skaffe midler til energirenoveringer.  

Hanne Mousing 

Jyske Bank introducerede i efteråret 2020 energilån til private og har inviteret til webinarer med 
boligøkonom i samarbejde med Botjek, hvilket har ført til efterfølgende henvendelser fra kunder til 
både Jyske Bank og Botjek. Endvidere bakker man op om Energistyrelsens kampagne ’Byg om så det 
kan mærkes’. Efter de nye statslige tilskudspuljer er blevet lanceret har man lavet interne webinarer 
for at klæde bankens rådgivere på til at bistå i denne sammenhæng.         

Som det sidste eksempel har Jyske Bank lanceret Energi- og Bolig eftersyn i samarbejde med Botjek. 
Det indebærer et tilbud om energimæssig vurdering af boligen, som munder ud i konkrete forslag i 
prioriteret orden og banken laver et finansielt tilbud i overensstemmelse hermed. Der blev fremvist 
en lille video om dette initiativ. 

Peter Jayaswal 

Finans Danmark er glade for at bankerne engagerer sig i stigende grad engagerer sig i at fremme 
energirenoveringerne. Et fokus for Finans Danmark som brancheorganisation er at gøre 
energimærket nemmere at forstå og mere handlingsorienteret. Dette sker i dialog med 
Energistyrelsen i sammenhæng med at sikre større udbredelse af energimærket. Et andet fokus er 
en indsats i landdistrikter, herunder om der er brug for supplerende finansieringstilbud der 
matcher udfordringerne på dette område. Man arbejder på forslag om tilbud via 
abonnementsordninger hvor leverandøren påtager sig risikoen i investeringen (ESCO agtigt), men 
der kan være brug for risikovillig kapital til at løbe et sådant marked i gang. Muligvis kan Den 
Grønne Investeringsfond levere en sådan risikovillig kapital med afsæt i de politiske målsætninger 
bag fonden. Endvidere er der lavet et oplæg i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd om 
hvordan man kan bane vejen for grønne investeringer i landdistrikter, som man kan finde i dette 
link.   

 

DISKUSSION 

Tommy Olsen satte scenen for diskussionen med fokus på hvordan man kan motivere boligejere til 
at gå i gang med energirenoveringer og efterfølgende levere den rådgivning og øvrige support, der 
skal til for at hjælpe boligejere igennem en renoveringsproces. Et tredje diskussionspunkt havde 
fokus på de finansielle aspekter ved energirenoveringer af private boliger. Diskussionen var 

https://www.jyskebank.dk/bolig/ombyg/jyske-energi-og-boligeftersyn
https://finansdanmark.dk/media/47260/finans-danmark-og-ldf-finansiering-af-groenne-investeringer.pdf
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organiseret på den måde at en deltager var udpeget til at give et indledende pitch til hvert punkt og 
at der var fri diskussion derfra, hvor man rent praktisk kunne byde ind i chat eller rejse hånd i Teams 
for at få ordet. Derudover kunne man give forslag i det interaktive Mural, der er vedhæftet denne 
rapportering.    

 

Motivation til energirenoveringer 

Carsten Vejborg gav en indledende pitch til dette punkt. Energitjenesten har brugt et værktøj, der 
gør husstande i stand til at vurdere CO2 udslip og prioritere derigennem, hvilket har været en god 
øjenåbner. Den direkte kontakt med boligejerne er vigtig. Man har oplevet en fordel ved at nå 
boligejere i fællesskab, ex. på landsbyniveau, hvilket kan virke motiverende.    

Et synspunkt i debatten var at man bør differentiere geografisk fordi boligejeres situation på den 
økonomiske front varierer, hvilket har indflydelse på bankernes rolle som motivator. Det er vigtigt 
at se på om økonomien er en barriere, men at skabe motivationen kommer før det. 

 

Rådgivning af boligejere, herunder energimærke 

Line Nørmark fra Transition gav pitchet til denne diskussion. Det er vigtigt at være opmærksom på 
de forskellige interesser hos boligejerne, så målgruppe overvejelser er vigtige. Endvidere er 
opfølgning vigtig, ofte ser man boligejerne vender tilbage flere år senere når renoveringsprojektet 
passer til deres livsstadie. Samtidig er der ofte brug for personlig rådgivning til hvordan man kommer 
videre med projektet, ex. ved at skulle vælge mellem flere renoveringstilbud. Erfaring i den 
nuværende corona tid er at omkring halvdelen af boligejere er interesseret i at lave energitjek 
digitalt, og hvor den anden halvdel ønsker at vente til der er åbnet op for fysiske energitjek igen. 
Der er brug for en liste af muligheder for at ramme alle typer boligejere.      

Energimærket er vigtigt, men kun hver tredje bolig har det. Skal det gøres gratis for at få mere gang 
i boligrenoveringer og hvem skulle betale regningen for det? Kan det gøres digitalt? Erfaringerne er 
at der ikke er den store vilje blandt boligejere til at betale energitjek. Der ligger en opgave i at få 
energimærket aktiveret for boligejeren, bør formidles bedre. Ville være godt hvis banken i højere 
grad tog anbefalingerne i rapporterne op.  

Det er en erkendelse i Klimapartnerskabet at energimærket ikke er tilstrækkeligt udbredt at gøre 
noget ved det kan kædes sammen med en indsats for at forbedre bygningsdata og samtidig sikre at 
disse tal ajourføres. Evt. kunne det kædes sammen med Bolig Job ordningen ved at gøre energitjek 
fradragsberettiget. En one-pager udgave af energimærket kunne være et godt supplement til den 
etablerede energimærkningsordning. Samtidig er det vigtigt at gøre klart for boligejerne hvad man 
får for pengene. 

 

Finansielle aspekter 

Morten Veis Donnerup kom i sit pitch ind på Suntherms erfaringer med at udbrede 
abonnementsordninger til varmepumper. Den Grønne Investeringsfond har hjulpet med at få 
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finansieringsmodellen til at hænge sammen. Tilbuddet er knyttet op på en 10 års garanti for at give 
sikkerhed for den årlige varmeudgift for boligejeren. Nogle kunder ønsker at eje varmepumpen og 
derfor tilbydes begge muligheder.  

Der blev spurgt til praksis inden abonnementsordninger, hvad binder boligejeren sig til? Denne 
refererer til købeloven, dvs. at den gælder et halvt år hvorefter kunden har mulighed for at opsige 
med et månedsvarsel svarende til et telefonabonnement, men samtidig skal kunden betale for 
afskaffelsen af anlægget eller købe varmepumpen (hvilket der ikke er nogen fast formel for). Der er 
en undersøgelse på vej af hvad ’convenience’ betyder for boligejerne i valget af sådanne løsninger.  

En kommentar gik på at der er brug for en diversitet af tilbud for at komme ud over stepperne. 
Erfaringerne fra et projekt med Energi Fyn, hvor varmepumpen afdrages via elregningen og gør det 
dermed nemt for kunden er eksempel på en anden type af tilbud.  

En anden kommentar gik på at der er brug for at finde en god balance mellem hvordan der både 
kan tilbydes varmepumper og energirenovering som led i at gøre boligerne grønne, herunder de 
finansielle aspekter herved. Endvidere var der et forslag gående på at de gode erfaringer med EU's 
ELENA ordning til at generere investeringer kunne inspirere en lignende dansk ordning som led i 
opfyldelsen af de danske klimamål.   

 

OPSUMMERING 

Nils Daugaard takkede for gode indlæg og diskussion. Indenfor de næste 14 dage vil deltagere få et 
referat af sessionen til kommentering og som vil blive en del af proceedings fra det nationale 
roundtable. Herefter følger RoundBaltic op med regionale roundtables med henblik på at gøre ideer 
og anbefalinger endnu mere konkrete og omsætte disse til en indsats for at fremme 
energirenovering af private boliger i samspil med andre projekter og initiativer. Der blev opfordret 
til et godt samarbejde herom. 

 

KONKLUSIONER OG FREMADRETTEDE ANBEFALINGER  

One-stop-shop etablering og organisering 

• Organisering af one-stop-shops (OSS) 

o RoundBaltic vil arbejde på at etablere one-stop-shops i Region Midtjylland, Syddanmark 
og Øst-Danmark og vil i den sammenhæng bruge ideer og anbefalinger fra sessionen. 

o Omdrejningspunktet i one-stop-shops er at kunne rumme diversiteten blandt boligejerne 
og udfordringen er at skabe momentum med de forskellige barrierer taget i betragtning. 
En OSS skal således skabe en hensigtsmæssig kontaktflade til boligejerne og sørge for 
tilknytning af de aktører og værktøjer der kan sikre den ønskede volumen og kvalitet af 
energirenoveringer.  

o Det videre forløb under RoundBaltic vil søge at afdække disse aspekter i samspil med 
øvrige projekter og initiativer.  
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• Motivering af boligejere 

o Et gennemgående synspunkt i indlæg og diskussioner er at der er brug for at gøre det så 
synligt som muligt for boligejeren hvilke gevinster der kan opnås og at de 
bliver ’håndholdt’ i processen.  

o Hvad der skal til for at motivere kan differentieres geografisk og i forhold til 
boligsegmenter, så man ex. kan have tilbud tilegnet boliger med familier, ligesom der kan 
differentieres mellem en individuel og fælles tilgang. Ligeledes kan der laves fælles 
kampagne materiale med mulighed for lokale tilretninger.  

• Rådgivning af boligejere 

o Der er ofte brug for personlig rådgivning og at gøre det enkelt og trygt for boligejerne at 
finde frem til den rigtige renoveringsløsning.  

o Der er efterhånden gode redskaber såsom Totalkredits beregner, der kan understøtte 
processen. Dog er der stadig brug for at kvalificere rådgivningen og herunder klæde 
bankrådgivere på i samspil med øvrige aktører omkring rådgivning.  

o Et relateret diskussionspunkt var omkring energimærket. Der ligger en opgave i at få 
energimærket mere udbredt og aktiveret for boligejeren. En one-pager udgave af 
energimærket kunne være et godt supplement til den etablerede 
energimærkningsordning. Samtidig er det vigtigt at gøre klart for boligejerne hvad man 
får for pengene, hvilket kan kædes sammen med en indsats for at forbedre bygningsdata 
og samtidig sikre at disse tal ajourføres. 

• Finansielle aspekter 

o Et vig�gt diskussionspunkt var at kundemødet i banken er et oplagt touchpoint, hvor 
boligejeren kan gøres opmærksom på muligheden for at energirenovere på en 
mo�verende måde.  

o Der er brug for et boost for at udvikle dete område. Indlæg og diskussioner viser der er 
brug for en personlig og proak�v indsats, hvilket kræver ressourcer. EU ELENA 
programmet har vist sig effek�vt �l at generere investeringer på andre områder og kunne 
ansøges, herunder i regi af one-stop-shops. Ligeledes kunne en god mulighed være et gå 
e�er etablering af en dansk ordning e�er samme principper som ELENA, ex. baseret på 
danske recovery midler (jf. gårsdagens plenum session).   

 

Samspil med den finansielle sektor 

• Repræsentanterne fra den finansielle sektor viste stor interesse for at øge engagementet og 
der blev præsenteret en række eksempler på konkrete initiativer.  

• Udfordringen herfra er at optimere hvordan finanssektorens tilbud kan komme i spil overfor 
boligejerne i interaktion med kampagner, energitjek og hvad der ellers skal til for at aktivere 
energirenoveringer og gerne kombineret med at fremme installation af varmepumper. 

https://www.totalkredit.dk/energi/energiberegner/?gclid=EAIaIQobChMItIO7n8S57wIVlZGyCh3YsQzoEAAYAiAAEgIww_D_BwE
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RoundBaltic kan hjælpe med at teste modeller i sammenhæng med etablering af one-stop-
shop i koordination med andre initiativer og projekter.  

• Der er brug for at udvikle flere modeller til finansiering af boligrenoveringer. Der blev 
præsenteret en abonnementsordning som en mulighed, der kan videreudvikles. Endvidere 
er der brug for risikovillig kapital for at aktivere dette marked og et forslag er at afsøge om 
Den Grønne Investeringsfond kan bidrage med det.   

 

Rammebetingelser og energimærke 

• Der er brug for statslig regulering og støtteordninger til at sikre det nødvendige boost af 
markedet for energirenoveringer af de private boliger. Sessionen har vist at banksektoren er 
klar til at følge op og sikre omsætningen af støtteordninger i rådgivning af og långivning til 
boligejere. At styrke strukturerne for at nå ud til boligejerne via etablering at one-stop-shop 
kan yderligere styrke dynamikken på området.  

• Som led i at styrke de regulatoriske rammer er det vigtigt at sikre et så effektivt og 
handlingsorienteret energimærke som muligt. Der er allerede en dialog mellem 
Energistyrelsen og Finans Danmark, som der kan følges op på i det videre arbejde under 
RoundBaltic og relaterede initiativer og projekter.  
 

RESULTATER FRA POLLS 
 

 

 

  

58%

17%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

At gøre en indsats for at fremme
boligejernes situation

At give bedre beslutningsgrundlag via
energitjek / energimærke

At tilbyde bedre finansielle tilbud til
boligejerne

Hvad er vigtigst i forhold til at fremme energirenovering af private 
boliger?
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SESSION 3 OM ERHVERV / SMV 
Moderator: Erik Gudbjerg, Yourenergy 

Rapporteur: Kaj Leonhart Petersen, EC Network  

 

INTRODUKTION OG FORMÅL  

Det sidste SEI Forums Roundtable i maj 2019 konkluderede et behov for at fremme et one-stop-
shop koncept på kommunalt eller tværkommunalt niveau, der kan assistere SMVerne gennem hele 
værdikæden. Dette kunne være via en gennemgående konsulent, som har både forretnings-, 
proces- og teknisk forståelse. Konsulenten skal sikre:  

• Der opbygges et tillidsforhold til kunden 
• Processen forløber nemt for SMVerne i forhold til udarbejdelse af forretningsplaner og anden 

nødvendig dokumentation i forbindelse med finansiering  

Endvidere er der et behov for at sælge energieffektiviseringer til SMVere i forhold til et mere 
holistisk approach, der også indregner sidegevinster ved energibesparelser (Non-Energy-Benefits 
såsom produktivitet, bedre kvalitet, en grønnere profil, bedre arbejdsmiljø etc). I den forbindelse er 
der brug for vidensopbygning blandt rådgivere og teknikere, der skal være bedre til at forstå hvad 
det er de sælger, herunder rådgive om, hvad der egentligt er vigtigt for virksomhederne. Dette er 
oftest relateret til forslag der forbedrer virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og som 
indirekte er forbundet med energibesparelser (business drivers). 

På den finansielle side er der egne midler til rådighed hos mange virksomheder og god 
kreditværdighed i forhold til at søge om finansiering i finansinstitutioner. Dette gælder især for 
større virksomheder (med mere end 50 ansatte). Der er dog generelt brug for at tilvejebringe et 
egnet beslutningsgrundlag, både i forhold til at bruge af egenkapitalen samt i forhold til at optage 
lån. Ifølge BDO’s SMV Barometer der blev fremlagt på det sidste nationale roundtable er der dog 
også et betydeligt antal mindre og mellemstore virksomheder der helt har opgivet at søge om 
finansiering i penge- og realkreditinstitutioner. Der kan således være et behov for sammen med den 
finansielle sektor at identificere hvilke informationer og kriterier der er behov for i forbindelse med 
finansiering af energieffektiviseringer i de små og mellemstore virksomheder.  

Sessionen vil bygge videre på ovenstående konklusioner, herunder fastlægge og diskutere videre 
behov for at organisere et samarbejde mellem kommuner omkring facilitering af energibesparende 
tiltag i SMVerne, der eventuelt på sigt kan fungere som en one-stop-shop (herunder hvem skal have 
ejerskab).  

 

NØGLESPØRGSMÅL TIL DISKUSSIONEN  

Præsentationerne var efterfulgt af diskussioner omkring hvordan man bedst fremmer finansiering 
af energieffektive tiltag i SMVere. Der var fokus på mulige initiativer på regionalt og tværkommunalt 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-14-may-2019-copenhagen-denmark_en?redir=1
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niveau i samspil med de nationale rammer. Der vil senere, i samarbejde med regionerne, blive fulgt 
op med regionale roundtables ud over supplerende nationale roundtables. 

1. Hvordan kan vi styrke det tværkommunale samarbejde til fremme af energieffektivitet i 
SMVere, herunder i de tre RoundBaltic regioner: Region Midt, Region Syd og Øst-DK – og 
ideelt set kan bane vejen for udvikling af et one-stop-shop koncept der guider 
virksomhederne igennem hele rejsen i værdikæden fra at se mulighederne og forstå værdien 
til implementering og drift?  
 Hvilke ydelser skal samarbejdet levere og hvilke aktører skal indgå?  
 Hvem skal levere ydelserne? 
 Kan dette samarbejde bibringe nogle videre fordele i form af deling af ressourcer og 

kapacitet, udveksling af erfaringer, standardisering af processer og 
projektdokumentation m.v. 

 Hvordan kunne dette spille sammen med det nationale niveau blandt andet omkring 
standardisering og dokumentation af projekter? 

 Hvordan kunne samarbejdet / partnerskaberne finansieres? 
 

2. Hvad er de vigtigste business drivers for SMVere som kan fremme implementering af 
energieffektive tiltag? Hvordan kan fordelene ved at fokusere på business drivers 
markedsføres overfor SMVerne, som for eksempel et forbedret klimaregnskab og en højere 
produktivitet etc.? Er der behov for brancheanalyser med det formål at identificere og 
kvantificere business drivers? Hvordan integreres business drivers i rådgivningsprocessen og 
i beslutningsgrundlaget? 
 

3. Hvordan optimeres samspillet med den finansielle sektor i forhold til behovet for yderligere 
finansiering?  Hvilke oplysninger har de brug for og i hvilken form skal de præsenteres for at 
finansiere projekterne, ud over krav til kreditværdighed (ift. de virksomheder som ikke kan 
finansiere tiltagene via deres egenkapital). Kan en anerkendt overskuelig standardmetode og 
checkliste udviklet i samarbejde med revisorer og finansielle aktører, bibringe mere dynamik 
til processen? 
Skal der andre finansieringsinstrumenter i spil - garantiordninger, leasing, ESCO-løsninger 
etc.? 

 

SESSION AGENDA 

13:00 Velkomst og introduktion 

Oplæg ved Erik Gudbjerg, YourEnergy / Kaj Leonhart Petersen, EC Network 

o Velkommen til alle og kort præsentation af panelet 

o Kort resume af konklusionerne fra det sidste roundtable i maj 2019 

o Kort introduktion til dagens roundtable 
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13:15  Nationale rammer for fremme af energieffektivitet i SMVere  

Oplæg ved Jon Trap Jespersen, Team Leader, Energistyrelsen  

Introduktion til den nye tilskudsordning til energibesparelser og grøn omstilling af 
erhvervsvirksomheders energiforbrug, og foreløbige erfaringer med denne 

13:30  Udfordringer i relation til optimering af energispareindsatsen i SMVere 

Oplæg ved Peter Rosenkrands, CEO, Knudsen Extrusion Aps – en SMV fra Præstø  

13:45  Udvikling af grønne forretningsmodeller for SMVere – eksempler på tværkommunalt 
samarbejde 

Oplæg ved Henrik Westerby, Projektleder, ECSMV projektet i Region Midt  

Oplæg ved Lise Lotte Schmidt-Kallesø, Projektleder, Bæredygtig Bundlinie 2.0 i Øst 
Danmark 

ECSMV og Bæredygtig Bundlinie 2.0 er eksempler på regionale initiativer der fremmer 
implementering af grønne og cirkulære forretningsmodeller på tværs af kommuner 

14:15  Brug af ESCO / EPC Modeller for SMV-segmentet  

Oplæg ved Thomas Brændgaard Nielsen, Salgschef, Siemens  

Brug af ESCO / EPC-konceptet i SMV-projekter og udfordringer forbundet hermed. 

14:30 Pause 

14:35 Diskussion 

15:35  Opsamling og opfølgende aktiviteter 

15:45  Slut 

 

PRÆSENTATIONER  

Nationale rammer for fremme af energieffektivitet i SMVere – Erhvervspuljen 

Jon Trap Jespersen, Team Leader, Energistyrelsen  

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer i virksomheder er en del af Energiaftalen fra 2018 og 
Klimaaftalen for energi og industri 2020. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 3,5 mia. kr. frem 
mod 2030. 

Ordningen gælder for privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder og tilskuddet kan 
dække op til 50 % af omkostningerne. Procentdelen afhænger af virksomhedens størrelse. Tiltag, 
der fremmer konvertering fra fossil energi til el, er tildelt en fordel i puljen. Der kan f.eks. søges 
tilskud til varmepumper, LED belysning, varmegenvinding og energioptimering af procesanlæg. 

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor 
ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. 

https://ecsmv.dk/
https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
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Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde i 2021 (for 
ca. 110 mio. kr.). Samlet set er der ansøgt for ca. 63 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler. I 2020 
blev der modtaget 225 ansøgninger (for ca. 145 mio. kr.). 

Der arbejdes løbende med forbedringer af puljen i samarbejde med erhvervslivet. Der arbejdes bl.a. 
på et behov for at gøre det nemmere for mindre virksomheder at ansøge puljen. Cirka 20% af de 
modtagne ansøgninger har været fra mindre virksomheder. 

 

Udfordringer i relation til optimering af energispareindsatsen i SMVere 

Peter Rosenkrands, CEO, Knudsen Extrusion Aps – en SMV fra Præstø  

Knudsen Extrusion ApS er en ordreproducerende virksomhed, der ekstruderer slanger, rør, fladbånd 
og profiler i termoplast, og tilbyder i den forbindelse et bredt sortiment af traditionelle og specielle 
plastmaterialer.  

Virksomheden blev etableret i 1959, har 35 ansatte og over 300 kunder.  60% af virksomhedens 
marked er baseret på eksport fordelt på 25 lande på alle kontinenter. I sin strategiske retning lægger 
virksomheden meget vægt på professionalisering og standardisering, herunder en defineret CSR-
politik, med fokus på opfyldelse af FN verdensmål samt energioptimering og miljømæssige 
forbedring for at reducere ressourceforbrug. 

I forhold til energioptimering har virksomheden fokus på kortlægning af muligheder og potentialer, 
i forhold til Procesvand (gennemført); Tidsstyring af udstyr (implementeret): Optimering af lokaler 
(implementeret); Opvarmning; Belysning (under implementering); og produktionslinier. 

I relation til alle disse ambitioner og tiltag har virksomheden løbende fokus på at identificere 
muligheder for tilskud / finansiering, blandt andet via: 

• Energistyrelsen - til energieffektiviseringer og besparelser (Erhvervspuljen) 

• Fonde 

• Bank og realkredit 

Udfordringerne for virksomheden er relateret til diverse krav fra kunder og myndigheder. Generelt 
mangles der ressourcer og In-house viden og knowhow om energioptimering samt om tilskuds- og 
finansieringsmuligheder. Blandt andet var ansøgningen til erhvervspuljen en stor udfordring for 
virksomheden i forhold til procedurer og tidsforbrug. Der blev brugt cirka 100 timer til en ansøgning 
på cirka 45.000 kr. 

Peter Rosenkrands fremhævede, at virksomheden har brug for både gode løsninger og gode 
samarbejdspartnere i relation til at håndtere alle disse udfordringer. 
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Udvikling af grønne forretningsmodeller for SMVere – eksempler på tværkommunalt 
samarbejde 

Henrik Westerby, Projektleder, ECSMV projektet i Region Midt  

Præsentation her. 

ECSMV- projektet - Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" - har 
sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore 
virksomheder i Region Midtjylland. Projektet omhandler alle kommuner i regionen og ledes af 
Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus Kommuner. Ringkøbing-Skjern har projektlederrollen. Hver 
kommune deltager med en lokal kontaktperson og en eller flere udførende screeningsagenter. 
Projektet er støttet af Region Midtjylland, Erhvervsstyrelsen og EU's fond for Regional udvikling. 

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til 
udvikling af en grøn forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og 
materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder. Efterfølgende kan 
virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, modtage op til 200.000 kroner i 
investeringstilskud (max. 32% af investeringssummen). Der er i projektet også mulighed for, at to 
eller flere virksomheder, der ønsker at udvikle en fælles grøn forretningsmodel, kan modtage op til 
200.000 kr. i tilskud til rådgivning i længerevarende omstillingsforløb. Inden for projektet, der 
forløber frem til slutningen af 2022, er der indtil videre foretaget 229 screeninger, som foretages af 
kommunale screeningsagenter. Rådgivningsarbejdet udføres af præ-kvalificerede konsulenter. I alt 
10 konsulentfirmaer og ca. 60 rådgivere er tilknyttet projektet. 

Som sådan er ECSMV er konkret eksempel på et organiseret tværkommunalt samarbejde omkring 
fremme af energieffektivisering i SMVere. 

Som udfordringer i samarbejdet fremhævede Henrik Westerby en manglende afklaring af 
rollefordelingen i relation til erhvervsfremmereformen, herunder kommunernes rolle i forhold til 
de fælleskommunale erhvervshuse. En anden udfordring er relateret til rådgivningen af 
virksomhederne, der generelt har mere fokus på energibesparelser end sidegevinster (Non energy 
benefits), herunder hvordan de kan blive bæredygtige. Dette bunder til dels i processen omkring 
inddragelse af screeningsagenter og rådgivere, der skal have større fokus på andet end at 
identificere energibesparelser hos virksomhederne, og således har et behov for at få udviklet 
kompetencer i relation hertil. 

Andre udfordringer er relateret til et behov for den fremtidige finansiering af samarbejdet, og også 
den videre finansiering af bæredygtige tiltag i virksomhederne. 

Som fordele fremhævede Henrik en effektiv mobilisering af virksomheder, herunder den lokale 1:1 
dialog med virksomhederne, og en opbygning af fælles viden og erfaringer via 
netværkssamarbejdet. 

Projektets screeningskoncept, der bygger på at aktører med kendskab til det lokale erhvervsliv tager 
dialog med virksomhederne, har vist sig at give flere virksomheder med større potentiale for at 
udvikle grønne forretningsmodeller end forventet. 

https://ecsmv.dk/
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Henrik_Westerby_RoundBaltic_NR1_DK_18-03-21.pdf


 
 

RoundBal�c, H2020 contract no 957051              Side 24                     
 

 Første Nationale Roundtable i Danmark -Proceedings 

Samarbejdet har været effektivt i forhold til at motivere SMVerne og realisere deres potentiale for 
energibesparelser. Samtidig er et sådant samarbejde forbundet med omkostningseffektivitet via 
sparede transaktionsomkostninger relateret til den harmoniserede og standardiserede kommunale 
tilgang. 

ECSMV-projektet er at betragte som en model for lokal forankring af grøn omstilling i SMV- 
segmentet. Der er en ambition om at forankre platformen, således at det samarbejde og den 
erfaring der er opbygget under projektet, kan leve videre efter projektets afslutning. Blandt alle 
deltagende kommuner er der høje ambitioner om at udvikle et mere grønt erhvervsliv.   

 

Udvikling af grønne forretningsmodeller for SMVere – eksempler på tværkommunalt 
samarbejde 

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Projektleder, Bæredygtig Bundlinie 2.0 i Øst Danmark 

Præsentation her. 

Gate 21 har arbejdet med energibesparelser hos SMVere siden 2011 via fire projekter 

• Carbon 20 – 119 hovedsagelig SMV´er 

• Styr Energien 2.0 – 45 SMV´er 

• Bæredygtig Bundlinje 1.0 – 27 SMV´ere 

• Bæredygtig Bundlinje 2.0 – foreløbig 25 SMV´ere 

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er baseret på et samarbejde mellem syv kommuner, tre 
vidensinstitutioner, tre brancheorganisationer og to energirådgivere. Målet er at hjælpe op mod 
100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkure 
forretningsmodeller. 

Som i ECSMV-projektet tilbydes virksomhederne en energiscreening. Derefter kan virksomhederne 
gå videre i et af to forskellige spor – et spor med fokus på enkeltstående temaspecifikke indsatser 
og et spor med fokus på udvikling af en cirkulær forretningsmodel, der inddrager hele 
virksomhedens værdikæde. 

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe fremlagde de udfordringer, der er forbundet med samarbejdet, 
herunder: 

• Det er især de mindre SMVere (max 50 ansatte) der mangler støtte, tid og økonomi til at 
planlægge og gennemføre de forslåede tiltag 

• Det er især i produktionsvirksomheder og handel, der kan opnås besparelser 

• Det er nødvendigt at energiprojekter med-drives af aktører rundt om virksomheden, som 
taler samme sprog (konsulentskræk) 

• Virksomhederne har en manglende forståelse for at energibesparelser giver bedre bundlinje 
også indenfor non-energy benefits 

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Lise-Lotte_Schmidt-Kallesoe_GATE_21_RoundBaltic_NR1_18-03-2021.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/07/carbon20lgmandsrapport_final.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/07/carbon20lgmandsrapport_final.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2020/06/Styr-Energien-2_rapport.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.pdf
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• Virksomhedernes energiforbrug er ofte for lavt til, at de ”gider” arbejde med området 

• Der er oftest en prioritering i at investere i produktion og andre driftsområder i stedet for 
energieffektiviseringstiltag 

• Virksomhederne mangler generelt finansieringsmuligheder (TBT 8-9 år) 

• Virksomhederne mangler generelt den nødvendige tekniske viden 

I forhold til hvordan SMV´erne kan motiveres til at identificere og gennemføre 
energieffektiviseringstiltag fremlagde Lise Lotte følgende punkter – og i relation til projektets 
erfaringer. 

• Stop et snævert syn på energi, men tal det ind i en større forretningsmæssig ramme som fx 
Verdensmålene og italesæt I langt højere grad non-energy benefits 

• Virksomhederne har brug for hjælp fra start til slut –også til at ansøge tilskudspuljer 

• Der bør udvikles nye finansieringstilbud, som er lette at tilgå (ENS puljen er et fint initiativ, 
men kan for nogle være kompliceret at tilgå) 

• Der er flere muligheder for leasingmodeller, der kan sættes i spil 

• Kommunerne bør have en aktiv rolle overfor erhverv – de kan med fordel facilitere og 
iværksætte indsatser. Det samme kan brancheorganisationer. 

• Gerne højere energipriser fx øgede afgifter, så det bliver mere økonomisk fordelagtigt at 
optimere 

• Mere information om hvor og hvad, der kan spares fx et fortsat fokus på viden via 
håndværkere 

 

Brug af ESCO / EPC Modeller for SMV-segmentet  

Thomas Brændgaard Nielsen, Salgschef, Siemens  

Præsentation her. 

Thomas Brændgaard fremlagde indledningsvis forskellige fordele ved EPC-modellen, herunder kan 
nævnes: 

• EPC-modellen repræsenterer en garanteret business case  
• Der er ingen risiko for klienten (ift. energibesparelse og investering)  
• Energistyring på transparens og energiforbrug  
• Tilstedeværelsen af en kontraktuel partner gennem hele projektfasen.  

Endvidere gav han eksempler på forskellige mulige tiltag hos industrielle kunder, som for eksempel 
HVAC, køleanlæg, pumper, LED, klimaskærm, solceller m.v. Løsninger indeholder også ladestandere 
til elbiler, charge management, forsyning, energiindkøb, mulighed for at levere fleksibilitet til 
elnettet mv. 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/05/Thomas_Braendgaard_Siemens_NR1_DK_18-03-2021.pdf
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Siemens arbejder også med intelligent energiudnyttelse, såkaldte virtuelle kraftværker hvor 
bygninger kan forbruge strøm fleksibelt justeret ind efter elnettets behov – og blive betalt for det. 
For bygningsejeren bliver energirenovering sammen med denne løsning derfor både billigere og 
grønnere.  

Thomas fremhævede, at Siemens ESCO-model som udgangspunkt ikke er relevant for SMV’er, og 
specielt ikke de små SMV’er. Men dels Siemens erfaringer fra større virksomheder også skalerbare 
’nedad’), og dels kan modellen give mindre risk og dermed større mulighed for ekstern finansiering. 

  

DISKUSSION 

Erik Gudbjerg satte scenen for diskussionen med fokus på hvordan man kan et etablere et 
tværkommunalt samarbejde, motivere SMVere til at investere i energieffektive tiltag og 
efterfølgende levere den nødvendige rådgivning og support, der skal til for at hjælpe SMVere 
igennem et projekt. Et tredje diskussionspunkt havde fokus på de finansielle aspekter ved 
energieffektiviseringstiltag i SMVere.  

 

Tværkommunalt samarbejde - One-stop-Shops 

Et tværkommunalt samarbejde blev generelt fremhævet som fordelagtigt i forhold til at assistere 
SMVerne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af energieffektiviseringstiltag. Ideelt set 
kan dette fungere som en one-stop-shop, der guider SMVerne gennem hele værdikæden fra 
screening til idriftsættelse og monitorering. 

Den nære kontakt mellem kommunerne og SMVerne er vigtigt i forhold til at motivere SMVerne. 
SMVerne tænker lokalt og motiveres af lokale initiativer. Kommunerne har et stort kendskab til det 
lokale erhvervsliv og har en generel interesse i at styrke dette og bevare lokale arbejdspladser. 

For at kunne fungere mest effektivt er der brug for en løbende assistance til virksomhederne 
gennem en fast proceskonsulent, der kan vejlede dem gennem hele værdikæden i samarbejde med 
leverandører af serviceydelser og produkter og som også kan assistere omkring implementering af 
de identificerede besparelsestiltag, herunder i dialogen med finansielle aktører. 

Det tværkommunale samarbejde vil også bibringe nogle fordele i form af deling af ressourcer og 
kapacitet, udveksling af erfaringer, standardisering af processer og projektdokumentation m.v. 
Standardisering vil fremhævet som et vigtigt punkt i forhold til SMVere. 

Generelt vil der være brug for udvikling af kompetencer blandt rådgivere og kommuner i relation til 
at assistere virksomhederne i forhold til et holistisk approach, der ud over energibesparelser også 
indtænker cirkularitet og sidegevinster ved energibesparelser (herunder business drivers). 

Der er brug for at udvikle finansieringsmodeller der kan sikre den fremtidige drift af tværkommunale 
samarbejder / one-stop-shops. Dette kan for eksempel være et miks af offentlige midler og bidrag 
fra de forskellige aktører der er involveret gennem hele værdikæden.  
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Generelt set er der brug for involvering af en bred kreds af aktører omkring projekterne både m.h.t. 
rådgivning og vejledning men også m.h.t. videns-opsamling, udveksling af erfaringer m.v. der samlet 
set kan hjælpe SMVerne gennem projektforløbene på den mest hensigtsmæssige måde. 

Det blev endvidere fremhævet, at der også er et behov for at styrke koordinationen mellem den 
kommunale sagsbehandling og fjernvarmesektoren, som generelt ikke har nok kontakt til 
virksomhederne i forhold til udnyttelse af overskudsvarme. 

 

Motivering af SMVere 

Motivering af SMVere blev diskuteret i stort omfang på det tidligere roundtable, og var således ikke et 
hoved diskussions punkt. 

Det blev dog igen bekræftet, at der er brug for en mere holistisk approach, der også indregner 
sidegevinster ved energibesparelser. 

Dette er oftest relateret til forslag der forbedrer virksomhedernes produktivitet og 
konkurrenceevne og som indirekte er forbundet med energibesparelser. Krav om bæredygtighed, 
herunder udvikling af grønne og cirkulære forretningsmodeller, vil også få stigende betydning for 
virksomhedernes konkurrenceevne. 

Som nævnt ovenfor er der generelt brug for kompetenceopbygning blandt kommuner, rådgivere og 
andre aktører i relation hertil. 

 

Finansielle aspekter 

Repræsentanterne for de deltagende banker konkluderende samstemmende, at den traditionelle 
kreditvurdering er den vigtigste faktor når SMVere ansøger om lån til energieffektivisering. 
Kreditvurderingen vil dog blive set i sammenhæng med det foreslåede projekt, herunder projektets 
indflydelse på virksomhedens cash flow. Det sidste kræver en god projektdokumentation. 

Endvidere blev det pointeret, at de generelle krav til grøn omstilling i stigende grad vil influere 
bankernes udlånspolitik i forbindelse med finansiering af energieffektviseringstiltag i SMVere. Det 
er vigtigt, at virksomhederne generelt har veludviklede strategiplaner, og som også indtænker 
bæredygtighed. 

Bankerne har på det seneste haft mest fokus på finansiering af energieffektivisering i private boliger, 
men vil i stigende grad også have fokus på bæredygtighed og energieffektivisering i erhverv. 

Som det er erfaret på de tidligere roundtables og i de forskellige projekter er der angiveligt et større 
antal mindre virksomheder, der har svært ved at opnå finansiering i den private finansielle sektor. 
Der kan derfor være behov for at bruge statslige midler og fonde til at supplere lån i den private 
sektor med statslige garantiformer. Dette kan evt. kombineres med standardisering af løsninger og 
procedurer i forhold til finansielle instrumentet såsom f.eks. garantifonde. 

Generelt kræver realiseringen af potentialerne et vidensgrundlag, der oftest ikke er til rådighed hos 
SMVerne, deres revisorer samt finansielle institutioner. Revisorer blev, som ved det tidligere 
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roundtable fremhævet som en vigtig aktør i beslutningsprocessen. De har et detaljeret kendskab til 
virksomhedernes økonomi, der kan komme bankerne til gode, men mangler generelt viden omkring 
de økonomiske effekter af bæredygtige og energimæssige tiltag i virksomhederne. Der blev nævnt 
et initiativ i Aarhus Kommune, der har afholdt kurser for revisorer og økonomimedarbejdere og 
desuden for bestyrelsesmedlemmer. Der blev også refereret til et tidligere projekt, der har 
udarbejdet en energihåndbog for revisorer. 

M.h.t. brug af EPC-modellen blev en bundling (aggregering) af projekter nævnt som en mulig 
løsning, for eksempel i forhold til brancher og/eller geografi. Udfordringer forbundet hermed kan 
være forskellig kreditværdighed blandt SMVerne, små projektstørrelser, uens projekttyper og 
manglende baggrundsviden i den finansielle verden.  

Leasingmodeller kan også komme på tale, for eksempel hvor tiltag afdrages via energiregninger.  

  

OPSUMMERING 

Kaj Leonhart Petersen takkede for gode indlæg og diskussion. RoundBaltic vil følge op med regionale 
roundtables med henblik på at gøre ideer og anbefalinger endnu mere konkrete og omsætte disse 
til en indsats for at fremme energieffektivisering i SMVere i samspil med andre projekter og 
initiativer.  

 

KONKLUSIONER OG FREMADRETTEDE ANBEFALINGER  

Etablering af tværkommunalt samarbejde / One-stop-shop  

• Organisering af one-stop-shops (OSS) 

o RoundBaltic vil arbejde på at fremme og styrke tværkommunale samarbejder omkring 
finansiering af energieffektiviseringstiltag i Region Midtjylland, Syddanmark og Øst-
Danmark. I den sammenhæng vil der blive brugt ideer og anbefalinger fra sessionen i 
relation til de regionale og lokale behov. 

o Ideelt set vil dette samarbejde fungere som one-stop-shops, der assisterer SMVerne 
gennem hele værdikæden og via en fast lokal proceskonsulent, der løbende besøger og 
vejleder virksomhederne gennem hele processen (benævnt som boots on the ground). 
Et OSS set-up skal skabe en hensigtsmæssig kontaktflade til SMVerne, der kan motivere 
og facilitere gennemførelse af tiltag, herunder sikre tilknytning af alle relevante aktører, 
samt brug af de nødvendige værktøjer og dokumentation, der kan sikre implementering 
og kvalitet af energieffektiviseringstiltag i SMVerne. 

o Som udgangspunkt vil samarbejde mellem kommunerne, være et centralt udgangspunkt, 
men overordnet set er det vigtigt at sikre en effektiv koordinering mellem alle relevante 
aktører og gennem hele værdikæden. 
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o Der vil også være brug for en koordinering af den nationale indsats med de regionale 
initiativer. Det kan være i forhold til strategiske overvejelser, men også i forhold til 
dokumentation og standardisering. 

o Endvidere er der brug for en koordinering med initiativer i forhold til fjernvarmesektoren 
og den strategiske kommunale energiplanlægning, herunder den igangværende 
udvidelse af fjernvarmenet og udnyttelse af overskudsvarme fra erhverv. 

o Det er også vigtigt at have fokus på hvordan tværkommunale samarbejder, herunder one-
stop-shops, kan finansieres fremadrettet. 

o Det videre forløb under RoundBaltic vil søge at afdække disse aspekter i samspil med 
øvrige projekter og initiativer.  

 

• Motivering og rådgivning af SMVere 

o Gennemgående er der brug for at gøre det så synligt som muligt for SMVerne hvilke 
gevinster der kan opnås. Der er brug for et mere holistisk approach, der også indregner 
sidegevinster ved energibesparelser, herunder business drivers, samt det stigende krav 
om bæredygtighed. 

o Der er generelt brug for kompetenceopbygning blandt SMVerne og deres revisorer samt 
hos de lokale kommuner samt de rådgivere og banker der skal assistere SMVerne 

o SMVerne rådgives mest effektivt af en gennemgående konsulent, der besøger 
virksomhederne løbende i et projektforløb.  

o Det tværkommunale samarbejde giver god mulighed for reduktion af 
transaktionsomkostninger via standardisering af procedurer og dokumentation m.v. Der 
kan eventuelt synkroniseres med de standardforudsætninger og metoder der anvendes 
nationalt ifb. med erhvervspuljen. 
 

• Finansielle aspekter 

o Involvering af bankerne i processen, i de �lfælde hvor der er brug for supplerende 
finansiering, var et vig�gt diskussionspunkt, herunder deres generelle krav �l 
dokumenta�on og kreditværdighed. Generelt set er der brug for at fastlægge bankernes 
rolle i forhold �l at gøre opmærksom på projektmuligheder, og i samspil med både de 
na�onale og de regionale ini�a�ver (herunder one-stop-shops). Dete skal også ses i 
rela�on �l deres generelle krav �l projekter om energieffek�visering, og hvordan 
projekterne kan influere den generelle kreditvurdering.   

 

Samspil med den finansielle sektor 

• Repræsentanterne fra den finansielle sektor viste generel interesse for at øge deres 
engagement omkring finansiering af energieffektiviseringstiltag i SMV-segmentet.   
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• Udfordringen herfra er at optimere hvordan finanssektorens tilbud kan komme i spil overfor 
SMVere i interaktion med nationale, regionale og lokale initiativer, herunder tilskudspuljer. 
Dette gælder både ift. at motivere SMVerne samt ift. den dokumentation der skal til for at 
aktivere energieffektiviseringstiltag. RoundBaltic kan hjælpe med at teste modeller i 
sammenhæng med etablering af one-stop-shops i koordination med andre initiativer og 
projekter.  

• Der er brug for at udvikle flere modeller til finansiering af energieffektiviseringstiltag i 
SMVere. Her blev nævnt muligheden for EPC-modeller baseret på bundling af projekter på 
tværs af SMVere, leasing modeller og en garantiordning via for eksempel den grønne 
investeringsfond.   

 

Rammebetingelser  

• Der er brug for statslig regulering og støtteordninger til at sikre det nødvendige boost af 
markedet for energieffektiviseringstiltag i SMV-segmentet. Banksektoren er på vej til at støtte 
op omkring processen. En nærmere koordinering mellem det nationale niveau og initiativer 
på det regionale niveau omkring f.eks. one-stop-shop koncepter, samt med den finansielle 
sektor, kan bidrage til at styrke dynamikken på området.  

• Der er brug for at vurdere eventuelt brug af statslige garantiordninger til især mindre 
virksomheder, der har brug for supplerende finansiering 

• Støtteordninger kan også supportere driften af tværkommunale samarbejder, herunder 
projektassistance til SMVere. 

• Der kan også være brug for koordinering i relation til standardisering samt integrering af 
business drivers i beslutningsgrundlaget. Sidstnævnte evt. gennem branchespecifikke 
analyser. 
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RESULTATER FRA POLLS  
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DELTAGENDE ORGANISATIONER 
Boliggaarden 
Central Denmark Copenhagen Office 
Concito 
Damvad Analytics 
EC Network 
Energitjenesten 
Energistyrelsen 
Finans Danmark 
Forenet Kredit 
Fredensborg Kommune 
Gate 21 
iNudgeyou 
Jyske Bank 
Klimarådet 
Knudsen Extrusion 
Lead Sustainability 
Nordea 
Nykredit 
Realkredit Danmark 
Region Midt 
Region Syd 
Ringkøbing Skjern Kommune 
Rockwool 
Rådet for Grøn Omstilling 
SEP Sønderjylland 
Siemens 
Suntherm 
Sydbank 
Synenergi 
Transition 
Yourenergy 
Aarhus Kommune 
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