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INTRODUKTION OG FORMÅL 
Formålet med det andet nationale Roundtable under RoundBaltic projektet er at samle nøgleaktører 
til en dialog omkring finansiering af energieffektivitet i boliger og erhverv i Danmark, med henblik 
på at diskutere rammer for indsatsen og konkrete tiltag. Eventen følger op på det første nationale 
roundtable under RoundBaltic i marts 2021, og de efterfølgende regionale roundtables. Eventen vil 
afsætte tid til diskussion i parallelsessioner og gennem interaktion mellem deltagere.  

Der vil være et fokus på mulige konkrete tiltag på regionalt niveau og det nationale roundtable vil 
således især fokusere på konklusionerne fra regionale roundtables i Region Midt, Region Syd og i Øst 
Danmark afholdt i andet halvår 2021, hvor der blev drøftet og defineret konkrete handlinger på det 
regionale niveau i samspil med nationale rammer og initiativer. 

Eventen sker i samspil med events arrangeret af Europa Kommission som en del af initiativet "Smart 
Finance for Smart Buildings" under initiativet Sustainable Energy Investment Forums, der har til 
hensigt at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører involveret i udvikling af 
finansieringsprogrammer.  

SEI Forums har i perioden 2016 – 2019 gennemført mere end 30 events i 15 medlemsstater. 
Initiativet gennemfører i perioden 2019 – 2023 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 EU valgt at igangsætte en række nye EU støttede projekter indenfor Horizon 2020 
programmet, der alle sigter mod at opbygge nogle mere permanente stakeholder forums på 
nationalt plan.  

RoundBaltic fungerer på den baggrund som opfølgning af tidligere SEI Forums roundtables afholdt i 
Danmark, Polen og Letland. I Danmark gennemføres RoundBaltic projektet af EC Network og GATE 
21 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). 

Et særligt mål med RoundBaltic er at skabe de nødvendige strukturer for at der kan opnås de 
energibesparelser, der kan være med til at efterleve de danske klimamål. Den europæiske trend er 
at etablere one-stop-shops, der kan hjælpe boligejere eller erhvervslivet med at identificere, 
planlægge og gennemføre energisparetiltag. Følgelig er målet at etablere one-stop-shops, der kan 
fungere i en dansk sammenhæng.  

Diskussionerne på de regionale roundtables har vist at der er brug for danske midler til projekt- 
udviklingsassistance for at hjælpe investeringerne på vej. Der er gode erfaringer med den 
europæiske ELENA ordning der kan adopteres i en dansk kontekst og som kan knyttes sammen med 
etablering af one-stop-shops. Krigen i Ukraine og den relaterede gaskrise har forstærket dette 
behov, hvor energirenoveringer af boliger og energieffektivitet i erhverv kædes sammen med 
konvertering af naturgas til varmepumper eller fjernvarme, eller anden bæredygtig løsning.    

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/capacity-building-and-technical-assistance/sustainable-energy-investment-forums_en
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AGENDA  
 

10:00 VELKOMST 

• Indskrivning og morgenmad  

10:30 PLENUMSESSION OM INVESTERINGSRAMMER 
• Velkommen v. moderator 
• Hvordan håndteres udfordringerne (tbc) 
• Initiativer fra den finansielle sektor – v. Finans Danmark  
• Synspunkter og behov/udvikling set fra et markedssynspunkt  

11:00 PARALLELSESSIONER PER EMNE 
1. Private Boliger 
2. Erhverv / SMV 

Indenfor hvert emne vil der blive gjort status for indsatsen under RoundBaltic, være 
udveksling af erfaringerne mellem regionerne og blive fremlagt nye indlæg der kan 
inspirere den videre proces omkring energieffektivitet.  
I vedlagte er en nærmere introduktion til parallelsessionerne.  

Frokostpause i hotellets Café Royal 

15:00 PANEL OM HÅNDTERING AF UDFORDRINGERNE 
 Den afsluttende session omfatter en paneldebat om hvordan der kan skabes de bedst 
mulige rammer for energirenoveringer af boliger og energieffektivitet i erhverv. Dette 
inkluderer en diskussion om mulighederne for at allokere danske midler til teknisk 
assistance for at hjælpe investeringerne på vej.  
• Rapportering fra hver emnesession  
• Debat omkring behovet for danske projektudviklingsmidler  
• Debat om mulige politiske og andre tiltag i relation til investeringsrammer og 

øvrig facilitering af nødvendig handling  

16:00 SLUT PÅ EVENTEN 
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PARALLELSESSIONER 

Deltagerne vil blive inddelt i to parallelsessioner omkring ovennævnte to emner, der har til formål 
at identificere konkrete tiltag og opfølgningsmuligheder inden for hvert emne.  

Den tentative struktur per session er en status for fremdriften af under RoundBaltic i hver region 
(Region Midt, Region Syddanmark og Øst Danmark) og videre intentioner, herunder set i relation til 
konklusionerne fra de afholdte regionale roundtables. Herefter vil der være indlæg af fælles 
interesse og med diskussion undervejs.  

Et af diskussionspunkterne vil være behovet for offentlige midler til at organisere processen på det 
regionale niveau, herunder især til teknisk assistance til projektudvikling, og hvordan dette bedst 
kan organiseres indenfor hvert emne (for eksempel via en one-stop-shop organisering).  

Der vil videre være drøftelse af ideer og anbefalinger til hvad der er brug for mht. 
investeringsrammer og finansielle instrumenter, og især i relation til interaktionen mellem det 
regionale og det statslige niveau. 

Udover repræsentanter fra regionerne vil der deltage nationale stakeholders, der kan give input og 
medvirke i det videre arbejde.  

Til hver session vil der blive tilknyttet en moderator til at facilitere en interaktiv diskussion og en 
rapporteur vil være med til at uddrage de vigtigste konklusioner. 

 

Session 1: Private Boliger 

Tidligere roundtables har gjort det klart at ’one-stop-shop’ konceptet, hvor boligejerne får tilbudt 
en samlet pakke til finansiering og kvalitet i udførelsen kan være en primær drivkraft til at skabe 
dynamik i energirenoveringer af private boliger i Danmark. Det har endvidere været gjort klart, at 
det er hensigtsmæssigt at samtænke energirenoveringerne med behovet for grøn varme i de private 
boliger, og ikke mindst i forhold til bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas 
gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning.  

Der er en række initiativer i gang politisk og i centraladministrationen parallelt med initiativer 
regionalt og lokalt, herunder iværksættelse af ’one-stop-shops’, og hvor sessionen vil adressere 
spørgsmål som: 

• Hvad sætter de igangværende initiativer omkring varmeplanlægning og incitamenter for grøn 
varme og energirenoveringer af ramme for en regional/lokal indsats og hvordan kan det 
optimeres fremadrettet 

• Hvad kan man lære af de hidtidige erfaringer omkring ’one-stop-shops’, herunder omkring 
kommunernes rolle, interaktion med stakeholders og hvordan boligejere motiveres til at 
foretage disse investeringer     
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• Hvordan sikres de bedst mulige betingelser for finansiering af disse tiltag, herunder både 
finansieringen af at etablere og drive ’one-stop-shops’ samt de ønskede foranstaltninger i 
boligerne. Hvad betyder dette for investeringsrammer og involvering af den finansielle sektor  

Et primært mål med sessionen er på den baggrund at undersøge og diskutere hvordan man får lavet 
det bedst mulige set-up for one-stop-shops, som RoundBaltic vil følge op på at sætte i scene i Region 
Midt, Region Syd og Øst Danmark.  

Session 2: Erhverv / SMV-sektoren 

De tidligere roundtables har fremhævet tværkommunale/regionale samarbejder som fordelagtigt i 
forhold til at assistere SMVerne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 
energieffektiviseringstiltag. Ideelt set kan dette fungere som ”one-stop-shops”, der guider SMVerne 
gennem hele værdikæden fra screening til idriftsættelse og monitorering. 

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. 

Generelt vil der være brug for udvikling af kompetencer blandt rådgivere, banker 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). 

Herunder 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. 

Endvidere er der brug for en national koordinering omkring forudsætninger, metoder og 
kompetenceopbygning og som danner rammen omkring konkrete handlinger og initiativer på det 
regionale / tværkommunale niveau. 

I relation hertil vil sessionen diskutere: 

Behovet for koordinering af standardisering og metodeudvikling på et statsligt niveau 
• Design af kampagner 
• Udvikling af en holistisk grøn forretningsmodel (udvikling af et fælles sprog) 
• Kompetenceopbygning blandt aktører: SMVere, rådgivere, revisorer, banker m.v. 

Organisering af one stop shops lignende strukturer på et tværkommunalt / regionalt niveau 
• Kontakt, markedsføring og koordinering af rådgivning til SMVere vedrørende 

forretningsmodeller, projektudvikling og implementering 
• Behovet for udvidelsen af aktørkredsen, herunder finansieringsinstitutioner og samspil 

mellem kommuner og regionale erhvervscentre 
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