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Case 1

BORNHOLM 
Gratis BedreBolig-screeninger og en ny forretningsmodel
Baggrund
Bornholms Regionskommune har besluttet, at Bornholm skal være CO2-neutral i 2025� Derfor 
har man blandt andet indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfrednings-
forening, som både indebærer reduktion i kommunens og lokalsamfundets CO2-belastning�

I samarbejdet, ”Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset 
ø-samfund”, udvikles en strategisk energiplan, der skal lægge den endelige plan for at nå 
målet� Energiplanen udvikles af foreningen Energiudvikling Bornholm (EIB), bestående af 
BOFA, Bornholms Energi og Forsyning (nyt kommunalt ejet forsyningsselskab), Rønne Vand og 
Varme A/S og Bornholms Regionskommune� Desuden deltager det bornholmske trafikselskab 
BAT i strategiarbejdet� 

Konceptet 
Bornholm Regionskommune og Business Center Bornholm har i 2013 udviklet et koncept med 
korte energivejledninger; BedreBolig-screeninger hos 600 boligejere� Desuden har cirka 60 
boliger gennemgået et grundigere forløb svarende til en BedreBolig-plan�

De korte energivejledninger består af en dialogbaseret gennemgang af huset sammen med 
boligejeren� Efter gennemgangen udskrives en kort indsatsliste til boligejeren� Boligejeren 
henvises til en liste over lokale håndværkere, medlemmer af BedreBolig Bornholm, der er 
kvalificerede til at gennemføre energirenoveringer� Herefter agerer boligejeren selv�

Man har etableret det interessefinansierede partnerskab ”BedreBolig Bornholm” med det 
formål at sikre, at der også fremadrettet kan tilbydes gratis energivejledning� Forretnings-
modellen består i, at alle parter, der får omsætning ud af at tilbyde gratis BedreBolig 
screeninger, bidrager til finansieringen� Partnerne er kommunen, Bornholms Forsyning og 
håndværkerne�

Kommunen kan nå sine klimamål samtidig med, at der kommer cirka 12�000 kroner tilbage 
i kommuneskat for hver 100�000 kroner, der investeres� Der skabes 1,45 jobs per én million 
kroner, der investeres i renovering (Dansk Byggeri)� Når håndværkerne bliver udførende, 
 forsyningen får kWh-besparelser, og ved at dele udgiften til energivejledningerne mellem 
parterne, får alle fordele ud af ordningen�

Foto: Energitjenesten/Bornholm Kommune

Energikonsulent Johan Lorentzen fra Energitjenesten Bornholm leverer 
rådgivning under en bedreboligbornholm vejledning

Kontaktperson:  
Rocio Paniagua Jensen
rocio�jensen@brk�dk
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FINANSIERING
Ordningen startede med en 
EU-finansiering� Herefter 
etablerede man et partnerskab, 
som fortsat skal finansiere de 
gratis BedreBolig-screeninger� 
Første etape af denne model er 
gennemført i 2015 – 2016� 

I 2015 har 30 lokale 
håndværkervirksomheder og et 
forsyningsselskab samt Bornholms 
Regionskommune bidraget 
økonomisk, så ordningen kan 
fortsætte� Bornholmske banker 
anvender ordningens materialer 
men har ikke bidraget økonomisk�

Bornholms Regionskommune 
har herudover bidraget med 
projektledelse�

Man har valgt at tilbyde gratis 
BedreBolig-screeninger for at 
komme ud til flest muligt�

KOMMUNIKATION
Det gode tilbud til boligejerne er kommunikeret gennem: 

• BedreBoligBornholm�dk, som giver gode eksempler på, 
hvad man får ud af at renovere, samt hvem der har et hus, 
der trænger� Samtidig indeholder hjemmesiden en række 
cases med boliger, der er blevet renoveret�

• Folkemødet, hvor man talte med boligejere på en stand

• TV2 Bornholm, der har haft indslag om ordningen og 
besøg hos boligejere

• Håndværkerne har synliggjort muligheden

• Udsending fra kommunen omkring blandt andet ”Skrot dit 
oliefyr”, hvor man har vedlagt information om BedreBolig 
Bornholm

• Via rådgiverens Facebook profil

EVALUERING
Begge gennemgange har givet gode resultater� 
Evalueringen viser, at 50 procent gennemfører 
energirenovering inden for det første halve år, 
og at endnu flere kommer til efterfølgende� 
De korte BedreBolig-screeninger resulterede 
i en gennemsnitlig investering hos hver anden 
boligejer på 100�000 kroner, og de grundigere 
gennemgange resulterede i en gennemsnitlig 
investering på 128�000 kroner hos hver anden 
boligejer�

Projektet er gennemført i tre faser, og der 
har været løbende rekruttering til BedreBolig-
screeningerne� Man har således vist, at der efter 
de første 600 BedreBolig-screeninger stadig 
er interesserede boligejere til nye BedreBolig-
screeninger� I 2015 – 2016 blev der gennemført 
yderligere 250 screeninger�

Det er svært at fastholde håndværkerne som 
betalende til ordningen, da det har været svært 
at synliggøre over for dem, hvilke opgaver de får 
på grund af projektet�

FREMTID
Der opstartes en ny model fra 2017 
over foreløbigt to år� Finansieringen 
sker i et samarbejde mellem Bornholms 
Regionskommune, Bornholms Energi og 
Forsyning, Energistyrelsens partnerskabspulje 
og håndværkerne� Igennem partnerskab mellem 
Bornholms Regionskommune og Bornholms 
Energi og Forsyning, er det muligt at arbejde 
mere målrettet og koordineret for at opnå flere 
energirenoveringer, der hvor det giver mest 
CO2-reduktion og dermed bedre understøtte 
den bornholmske energiplan� 

Med det nye koncept vil man fastholde 
gratis energitjek men samtidig screene de 
interesserede gennem en telefonsamtale, så 
kun de reelt motiverede får en BedreBolig-
screening� Man vil desuden informere målrettet 
via udtrækning af forbrugsdata fra Bornholms 
energimodel og efterfølgende information til 
dem med store potentialer� 

Håndværkerne bidrager til økonomien i et 
begrænset omfang, og midlerne bruges 
fortrinsvist til faglige arrangementer for 
medlemmerne af partnerskabet�

CASE 1
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Case 2

FAVRSKOV
En målrettet indsats og samarbejde mellem tre store rådgivere
Baggrund
Favrskov tager udgangspunkt i den vedtagne Klimaplan 2025, hvis mål er en reduktion på 50 
procent i det samlede energiforbrug� Samtidigt har kommunen et mål om, at 50 procent af 
energien skal stamme fra vedvarende energikilder�

For at nå disse mål har kommunen i særlig grad haft fokus på energibesparelser hos private 
boligejere og udfasning af oliefyr� I indsatsen spiller kommunen bevidst på flere tiltag og 
brug af forskellige aktører� Det betyder, at man kan kombinere de forskellige styrker, som 
 eksempelvis forskellige rådgivningsvirksomheder har� Samtidigt giver en indsats, som er rettet 
mod forskellige målgrupper, en bedre mulighed for at opsamle og vurdere resultater i forhold 
til at starte nye aktiviteter�
 
Sideløbende har kommunen tilbudt de lokale håndværkere en uddannelse som energivejledere, 
så håndværkerne er godt rustede til at udføre gode energirenoveringer og til at rådgive bolig-
ejerne om de rigtige løsninger� Over 30 håndværkere har taget imod tilbuddet�

Koncept
Favrskov Kommune laver i tilknytning til klimaplanen toårige projektkataloger, som beskriver 
de konkrete projekter med hensyn til både indhold, økonomi og forventede resultater� Projekt-
katalogerne godkendes af politikerne i teknik- og miljøudvalget, som også får årlige status-
rapporter over aktiviteterne� Inddragelse af politikerne har betydet, at der er stor åbenhed 
og synlighed omkring de enkelte projekter og behovet for finansiering i forhold til de enkelte 
projekter� 

Projekterne har rettet sig mod forskellige målgrupper� Inden for energibesparelsen har 
 indsatsen i 2014 - 2015 primært været koncentreret om tre projekter, herunder oliefyr i 
landzonerne, 60+ segmentet og parcelhuse� Energirådgivning i form af energitjek og BedreBo-
lig-planer har været det primære element, men også events i lokalområder og energimesser 
har været brugt�

Foto: Energitjenesten/Favrskov Kommune

”For enden af vejen”-arrangement for 60+ segmentet i 10 mindre byer i 
Favrskov Kommune udenfor den kollektive forsyning�

Kontaktperson:  
Mette Thorndahl
meth@favrskov�dk
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FINANSIERING
Indsatsen finansieres af Favrskov Kommune 
i forbindelse med realisering af kommunens 
klimaplan, hvor politikerne har valgt at prioritere de 
borgernære aktiviteter og konkrete tiltag, som kan 
bidrage direkte til at opnå energibesparelser� Den 
samlede omkostning for de tre projekter er cirka 
600�000 kroner, herudover har et af projekterne 
fået støtte fra Energistyrelsens pulje for strategisk 
energiplanlægning�

Kommunen har valgt, at alle aktiviteter, herunder 
BedreBolig-planer, er gratis for boligejerne i håbet 
om, at aktiviteterne vil bidrage til energibesparelser 
og investeringer i energirenovering, sidstnævnte til 
gavn for de lokale håndværkere�

KOMMUNIKATION
Kommunikationsindsatsen består af:

• Synliggørelse på kommunens hjemme-
side og på Energi Forum Favrskovs 
hjemmeside� 

• Pressemeddelelser i lokalaviserne�

• Information via e-boks� Ved brug af 
e-boks skal budskabet være meget klart 
og relevant for modtageren� 

• Lokale energiarrangementer i 
forsamlingshuse�

• Deltagelse i lokale energimesser�

EVALUERING
For huse i landzonen med oliefyr er der indgået 
aftale om at gennemføre 75 energitjek�  Aftalen 
blev indgået som en no-cure-no-pay-aftale� 
Ved projektets afslutning var der gennemført 
energitjek i 138 boliger� Indsatsen har medført 75 
energirenovering med en samlet besparelse på 
392�000 kWh per år og en CO2-besparelse på 86 
tons per år� 

For parcelhuse er der indgået aftale om at 
gennemføre 100 BedreBolig-planer i 2014 
og 2015� Projektet blev evalueret ved en 
spørgeskemaundersøgelse 12 måneder efter 
projektstart� Evalueringen viste, at der var 
gennemført renovering af boligerne for en samlet 
investering på 3,8 millioner kroner, hvoraf 2,1 
millioner kroner var relateret til energirenovering� 
De største investeringer var relateret til udskiftning 
af vinduer og døre samt efterisolering� Ved 
evaluering var der desuden en forventning om en 
yderligere investering i energirenovering på tre 
millioner kroner� 

I projektet, der var målrettet 60+ segmentet, som 
er støttet af Energistyrelsen, viste en tilsvarende 
spørgeskemaundersøgelse blandt 41 boligejer, 
at der i alt var investeret 600�000 kroner til 
energirenovering, og at der var forventninger om en 
yderligere investering på 860�000 kroner� 

FREMTID
Indsatsen i Favrskov Kommune fortsættes 
med udgangspunkt i dannelsen af et 
partnerskab bestående af Vedvarende 
Energi, Favrskov Kommune og to 
rådgivningsselskaber� Projektet har fået 
midler fra en partnerskabspulje hos 
Energistyrelsen om energieffektivisering af 
bygninger�

Tilgangen er at aktivere boligejerne via 
lokale foreningsdannelser for eksempel 
landsbyråd, grundejerforeninger og andre 
foreninger, hvor budskabet kan præsenteres� 

Er man for eksempel med i en 
grundejerforening, en idrætsforening, en 
personaleforening eller skoleelev, kan man 
deltage som frivillig ambassadør i projektet� 
Ambassadørerne skal i samarbejde med 
rådgiverne stå for aktiviteter, der motiverer 
til at spare på energien både i borgernes 
egne boliger og hos de lokale virksomheder�

CASE 2
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Case 3

FREDERIKSHAVN
Energibyen og den kommunale forsyning som omdrejningspunkt
Baggrund
Frederikshavn Kommune har en målsætning om, at være forsynet med 100 procent 
 vedvarende energi i 2030� Derfor har kommunen udviklet: ”Handlingsplan for Vedvarende 
Energi 2030” og indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening�
For at sikre, at planen gennemføres, har Frederikshavn Kommune etableret Energibyen, der 
er et erhvervsudviklingsprojekt, som handler om at omlægge forsyningen i kommunen til 100 
procent vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet� Arbejdet startede med aktør-
møder med håndværkere, rådgivere, banker og en række andre� 

Koncept
Energibyen kører følgende aktiviteter: 

• Frederikshavn Forsyning tilbyder gratis rådgivning med besøg og kort afrapportering 
svarende til en BedreBolig-screening�  Den uddybende BedreBolig-plan overlades til de 
lokale BedreBolig-rådgivere�

• Et rullende kontor, som hver torsdag eftermiddag kører ud til et nyt sted, der er 
 annonceret på forhånd� Her vejleder man boligejerne så langt, man kan og henviser herfra 
til mere viden eller rådgivning� 

• 100 bankrådgivere har fået et kompetenceløft – herunder information om, hvad energi-
renovering er og gør ved huset og indsigt i BedreBolig-planen og forsyningens tilbud� 
Herefter skal bankrådgiverne tage energirenovering op som en del af deres kundesamtaler� 

• Der arbejdes på at opstarte et nyt uddannelsesinitiativ for håndværkere i samarbejde med 
EUC med udgangspunkt i et tidligere projekt, Energiprofferne, hvor håndværksmestre fik 
tre ugers og -svende en uges efteruddannelse i energirenovering samt salg og markeds-
føring af det�

Indsatsen blev hurtigt fokuseret på landsbyer, og Energibyen har arbejdet med at med at finde 
den rigtige form for denne indsats� 

Derudover har Energibyen forsøgt med tilskud til BedreBolig-planer fordelt på flere lokale 
rådgivere (i alt 2000 kroner per plan)� Det lykkedes imidlertid ikke BedreBolig-rådgiverne at 
udnytte dette til at få synliggjort og solgt produktet� 

Foto: energibyen/Frederikshavn Kommune

Den rullende energirådgivning�

Kontaktperson:  
Poul Rask Nielsen
prni@frederikshavn�dk
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FINANSIERING
Indsatsen er finansieret af 
Frederikshavn Kommune, 
som står for projektledelse og 
forskellige kommunikationstiltag, 
samt Frederikshavn 
Forsyning, som tilbyder gratis 
energiscreeninger af husene�

Hertil kommer forskellige 
aktørers frivillige deltagelse 
blandt andre banker, 
rådgivere, håndværkere og 
ejendomsmæglere�

KOMMUNIKATION
Kommunen er ansvarlig for kommunikationen, som blandt 
andet består af følgende aktiviteter:

• Del af hjemmesiden Energibyen�dk� Her synliggøres 
rådgivnings mulighederne hos Frederikshavn Forsyning og 
hos de lokale BedreBolig-rådgivere� Desuden informeres der 
om fordele ved at energirenovere�

• Energimagasinet e+ er tidligere udkommet tre gange årligt� 
Nu udkommer det sjældnere, da en række andre tilsvarende 
magasiner supplerer det� Magasinet er annoncefinansieret, 
hvorved de lokale håndværkere og rådgivere får synlighed, 
hvis de vil betale�

• Årlig energimesse

• Det Rullende Kontor besøger hver uge landsbyer eller 
villakvarterer�

• Demonstratoriet Energistien på herregården Knivholt 
Hovedgård, hvor de 70�000 årlige besøgende kan se 
 vedvarende energiløsninger i praksis� Der er blandt andet 
udlån af termografikameraer og sparometre via et 
 samarbejde med HMN�

• Diverse pressearbejde, som synliggør de ovenstående 
aktiviteter�

EVALUERING
Effekten af Frederikshavn Forsyningens rådgivning 
for 2012 er opgjort og er baseret på udbetalte 
energisparetilskud� Der blev gennemført 400 
energitjek og indrapporteret besparelser for 
én million kWh� Den samlede investering hos 
boligejerne som følge af dette er omregnet til 18 
årsværk hos håndværkerne�

Potentialet vil fortsat være 300 – 400 
energigennemgange per år�

FREMTID
Indsatsen forventes fortsat efter samme 
grundmodel�

Det nye håndværkeruddannelsesinitiativ 
er under opstart� Her fokuserer man på 
udvalgte mindre håndværkervirksomheder 
med vækstpotentiale� Målet er at 
opkvalificere ledelsen, så de har 
fokus på energibesparelser og salg af 
helhedsorienterede løsninger� Dette skulle 
gerne klæde virksomhederne på til at kunne 
vokse og byde ind på flere og større opgaver� 
Blandt andet vurderes det, at der skal 
renoveres for én milliard kroner inden for de 
næste ti år i Frederikshavns boligforeninger�

CASE 3
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Case 4

HØJE-TAASTRUP GOING GREEN
Store tilskud til dem, der gør meget
Baggrund
Høje Taastrup Kommune har arbejdet med at reducere energiforbruget over en årrække� 
Kommunen vedtog i 2012 en ny Strategisk Energi- og Klimaplan� Først med udgangspunkt i 
EU projektet ECO-Life, som har støttet og afprøvet løsninger i både enfamilieshuse, etage-
byggeri og erhverv, og senere i projektet Høje Taastrup Going Green� Det langsigtede mål er, 
at  kommunen skal være fossilfri på el- og varmeforsyning i 2035 og også på transport i 2050� 
Derfor skal der opnås en tre procent årlig besparelse for hele kommunens geografiske område, 
hvilket er målet i kommunens klimakommune-aftale� Man har afprøvet en række tiltag over 
for ejerne af enfamilieboligerne, så man i dag har stor erfaring med, hvordan en indsats kan 
skrues sammen�

Koncept 
Med udgangspunkt i tidligere erfaringer tilbød kommunen i 2015 boligejerne gratis Bedre-
Bolig-screeninger og mulighed for at købe en BedreBolig-plan til 2�000 kroner� Desuden 
fik bolig ejerne mulighed for op til 150�000 kroner (maks 25 procent af investeringen) i 
byfornyelses tilskud til gennemførelse af en energirenovering, hvis tiltagene var anvist i en 
energimærkerapport� Boligejere, der ønskede at gøre brug af byfornyelsestilskud, fik derfor 
ændret deres BedreBolig-plan til et energimærke� BedreBolig-planen skulle dokumentere, at 
renoveringen ville opnå en 20 procent energibesparelse, hvilket var kommunens krav for at 
opnå tilskud�

Foto: Høje-Taastrup Going Green

300 familier fik besøg af en rådgiver� 57 gennemførte en stor renovering med 
tilskud�

Kontaktperson:  
Morten Koed Rasmussen
MortenRa@htk�dk
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FINANSIERING
Kommunen finansierede 50 
procent af byfornyelsestilskuddet, 
som staten kræver det, og 
gav 50 procent støtte til 
BedreBolig-screeningen og 
kommunikationen� Dette var 
begrundet i, at energirenovering 
skaber jobs, så midlerne kommer 
tilbage i kommunekassen igen via 
skattebetaling�

KOMMUNIKATION
Kommunen har arbejdet med en enkel og direkte model, 
hvor en fokuseret hjemmeside, www�bedrebolig�htk�dk, leder 
interesserede borgere direkte til BedreBolig-rådgiveren 
enten via en mail-formular eller per telefon� Hjemmesiden 
informerer desuden om ordningen med priser, gode lokale 
cases og viden om, hvad man får ud af at renovere�

Kommunen har gennemført Facebook-annoncering ud fra 
en geografisk afgrænsning til kommunen og med udvalgte 
søgeord� Annoncering for 2�000 kroner har resulteret i 200 klik 
videre til hjemmesiden� Lige mange mænd og kvinder klikker, 
og aldersfordelingen er jævn op til 65 år� Det vides ikke, hvor 
mange af disse der efterfølgende har gjort brug af ordningen�

Ordning og hjemmeside kommunikeres via kommunens 
Facebook-side, pressemeddelelser, aftaler om artikler i 
pressen, informationsmøder og ”direct mail”-udsendelse til 
udvalgte målgrupper� Kommune har udviklet et særligt data-
værktøj til segmentering af boligejerne�

Kommunen har afholdt tre informationsmøder med cirka 
100 fremmødte til hver af de to første� I forbindelse med 
annonceringen af det tredje møde fik man 200 henvendelser 
til rådgiveren, selv om der kun mødte ti  personer op 
til mødet� Informationsmødet blev således en vigtig 
informationsplatform�

EVALUERING
Efter en otte måneders intensiv indsats havde cirka 
300 personer kontaktet rådgiveren, hvoraf  220 fik 
en BedreBolig-screening, 85 købte en BedreBolig-
plan og 60 et energimærke� 

I alt 57 byfornyelsesprojekter gennemføres med en 
gennemsnitlig investering på 193�000 kroner og et 
besparelsespotentiale på 10�500 KWh svarende til 
en 25 procent besparelse�

En efterfølgende opringning (ti måneder efter 
besøget) til et udvalg af de boligejere, der fik 
BedreBolig-screeninger viser, at 15 procent har 
gennemført tiltag og 59 procent forventer at 
gennemføre, mens 26 procent ikke ønsker at 
gennemføre de foreslåede tiltag� De, der har 
gennemført de foreslåede tiltag, har investeret 
62�700 kroner i gennemsnit�

50 procent af boligejere, der har fået en 
BedreBolig-plan, har gennemført tiltag med en 
besparelse på cirka 3�500 kWh og en investering på 
105�000 kroner�  Yderligere otte procent ønsker at 
gennemføre renoveringen senere�

FREMTID
Høje-Taastrup Kommune har med 
vedtagelsen af Strategisk Energi- og 
Klimaplan 2020 besluttet at fortsætte 
indsatsen med at fremme energibesparelser 
og omlægning til fossilfri energiforsyning 
– også i enfamilieboligerne� Fokus vil være 
på at klargøre boligerne til lavtemperatur 
fjernvarme via renovering samt 
varmepumper for eksempel  ”fjernvarme 
uden rør”-konceptet i områder uden 
fjernvarmeforsyning� Kommunen vil arbejde 
for, at kommunikation og rådgivning på sigt 
kan overtages af kommercielle aktører�

CASE 4
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Case 5

FREDENSBORG
Gratis BedreBolig-screening og no-cure–no-pay
Baggrund
Fredensborg Kommune har afprøvet forskellige metoder til at inspirere og motivere boligejerne 
til at energirenovere�
 
Kommunen har et ambitiøst mål om at nedsætte CO2-udledningen med 25 procent i 2020 (i 
forhold til udledningen i 2009)� Målet skal blandt andet nås ved, at borgerne motiveres til at 
spare energi i deres bolig� Kommunen har derfor arbejdet med både kendte og nye metoder til 
at inspirere borgerne til at spare energi� Metoderne skal nå borgerne på det tidspunkt, hvor de 
er åbne for at tænke energiforbrug og renovering�

Koncept 
Fredensborg Kommune har det seneste år haft en no-cure-no pay-aftale med en lands-
dækkende BedreBolig-virksomhed og tre lokale BedreBolig-rådgivere� Boligejerne kan 
bestille en gratis BedreBolig-screening og herefter laver rådgiverne en mindre rapport� 
 Virksomhederne får efterfølgende et fast beløb for hvert dokumenteret energirenoveret hus 
med krav om en gennemsnitlig kilo watt-besparelse� Kommunens primære opgave har været at 
markedsføre konceptet om gratis BedreBolig-screeninger, samt at tilbyde støttende tiltag som 
Energitelefon,  arrangementer i foreninger og samarbejde med de relevante aktører� Denne 
model åbner både muligheder for boligejerne, giver et forretningsgrundlag for rådgiverne og 
håndværkerne og hæver  kommunens skatteprovenu�

Foto: Fredensborg Kommune

Børnefamilierne har et særligt fokus på energirenovering og 
indeklimaforbedringer�

Kontaktperson:  
Lasse Skou Andersen
lska@fredensborg�dk
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FINANSIERING
Kommunen finansierer 
BedreBolig-screeningerne, 
som er gratis for boligejerne� 
Rådgiveren betales, når de 
har dokumenteret, at en 
boligejer har renoveret og 
opnået en årlig besparelse 
på 4�000 kWh� Rådgiveren 
er således motiveret for 
at hjælpe boligejeren 
hele vejen frem til en 
renovering� Kommunen er 
desuden udførende for 
den væsentligste del af 
kommunikationen�

KOMMUNIKATION
Kommunen har brugt en række platforme til at markedsføre 
BedreBolig-screeningerne:

Kommunens Facebook-side bruges til at formidle nyheder, tilbud 
og generel information� Det skaber god kontakt og dialog med 
borgerne� Opslag er blevet målrettet  udvalgte målgrupper i 
lokalområdet ved at bruge annoncering og boost på vigtige opslag� 

Lokalaviserne bruges til de gode historier med lokale cases og til 
at annoncere forskellige aktiviteter, events og informationsmøder� 
Lokale events, for eksempel i grundejerforeninger, giver borgeren 
mulighed for at sætte ansigt på den hjælpende hånd fra 
kommunen og rådgiverne� 

Der er udsendt et annoncefinansieret magasin og forskellige 
mindre flyers, hvor kommunen eksempelvis har kombineret tilbud 
med en håndværkerliste�

Nudging er forsøgt indarbejdet flere steder i indsatsen for at få 
folk til at bestille en BedreBolig screening� Nudging-principper 
skærper kommunikationen, så for eksempel breve udsendt med 
digital post gøres let forståelige, produktet let tilgængeligt, og 
kommunikationen samtidig gøres personlig og specifik�

CASE 5

EVALUERING
Efter konceptet har kørt et år, er der gennemført 161 
BedreBolig screeninger - heraf er 131 gennemført af en stor 
rådgiver� For de 131 er der anvist besparelsesmuligheder 
på 8260 kWh per bolig� 64 renoveringer er afsluttede og 
afrapporterede med gennemførte energirenoveringer på 
gennemsnitligt 2�173 kWh� Her har den gennemsnitlige 
investering været 64�300 kroner�

De 27 BedreBolig-screeninger, udført af lokale BedreBolig-
rådgivere, har ikke resulteret i dokumenterede renoveringer� 
Rådgiverene vurderer, at tidsforbruget ikke står mål med 
betalingen, da det ikke er sikkert, at boligejeren vælger 
rådgiveren til den efterfølgende renoveringsopgave�

Tilbagemeldingerne fra den store rådgiver er positive� 
Screeningerne er uvildige, og betalingen er ikke baseret 
på efterfølgende opgaver� Ligeledes telefonscreener 
rådgiveren boligernes potentiale, inden der bruges kræfter 
på at lave en BedreBolig-screening�

Boligejerne er positive over for BedreBolig-screeninger� 
De boligejere, der har gennemført mere omfattende 
energirenoveringer, er ofte lige flyttet ind i boligen eller er i 
forvejen i gang med at lave en større ændring på huset� 

Håndværkere og ejendomsmæglere har vist interesse 
for at samarbejde og bistået med at udbrede tilbuddet� 
Håndværkernes interesse har betydet, at der nu 
gennemføres et kursusforløb i salg af energirenovering for 
lokale håndværkere�

FREMTID
Fredensborg Kommune fortsætter 
foreløbig med no-cure-no-pay-
konceptet frem til slutningen af 
2017� De lokale BedreBolig-rådgivere 
ønsker ikke at være med i det 
videre forløb� Der arbejdes videre 
med kanaler og måder at komme 
i kontakt med boligejerne – for 
eksempel når boligejeren skal i gang 
med at vedligeholde eller renovere 
huset�

NORFORS har ansat en 
energirådgiver, som på sigt vil indgå 
i arbejdet� Erfaringsudvekslingen 
med nabokommunerne fortsættes 
blandt andet i dette regi� Endnu 
et vigtigt skridt bliver en Klimauge 
i marts 2017, der afholdes dér, 
hvor borgerne allerede mødes, og 
skal gøre energibesparelser mere 
nærværende og lettere at komme i 
gang med�
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Case 6

LYNGBY-TAARBÆK
BedreBolig er det bærende element, der nu også bruges i etagebyggeri
Baggrund
Lyngby-Taarbæk kommune har som klimakommune både forpligtet sig til og interesse i, at 
bolig massen energirenoveres� En nyligt gennemført kortlægning af CO2-udledningen i kommu-
nen viser, at et mål på 20 procent CO2-reduktion i 2020 i forhold til 2008 er nået - fem år før 
tid� Kommunal bestyrelsen har vedtaget et nyt mål på yderligere 25 procent CO2-reduktion i 
2025 i forhold til 2015� Dette søges primært nået ved fjernvarmeudbygning samt ved frivillige 
CO2-besparelser hos borgerne, i bygninger og i transportsektoren�

Koncept 
Kommunen har over en årrække tilbudt BedreBolig-planer til boligejerne til halv pris� Tilbuddet 
er fulgt op med en række events i lokalområder koncentreret om grundejerforeningerne� Og 
der er indgået en aftale med Energitjenesten om at gennemføre BedreBolig-planerne og 
dialogen med boligejerne� 

BedreBolig-planerne er fulgt op med en evaluering, hvor boligejerne er blevet ringet op� Herved 
har kommunen fået ”puffet” lidt til dem, der ikke har gjort noget (nudging), samtidig med at 
kommunen har fåret information om, hvor mange tiltag der er gennemført�

Sammen med nabokommunerne har Lyngby-Taarbæk kommune flere gange afholdt fælles 
arrangementer for borgerne, hvor man blandt andet har brugt Peter Lund Madsen som 
trækplaster eller har et meget attraktivt tilbud med gratis BedreBolig-planer� Man har således 
senest fyldt en sal med 400 interesserede� Oplæggene har været fokuseret omkring energire-
novering og  suppleret med informations- og rådgivningsstande�

Med udgangspunkt i BedreBolig-konceptet har kommunen senest udvidet aktiviteterne til bo-
ligforeninger� Her har der har været afholdt et fælles informationsmøde og gennemført gratis 
gennemgange af ti boligafdelinger� En efterfølgende evaluering har vist gennemførte energi-
besparelser på to millioner kWh, og der er lavet en folder med gode eksempler� I efteråret 2016 
er yderligere 15 gratis gennemgange af boligforeninger udbudt sammen med udsendelsen af 
folderen� Der har været prompte succes, og der står nu en række foreninger på venteliste til 
fremtidige gennemgange� 

Fra 2017, hvor BedreBolig også kan bruges til store bygninger, bliver der således tale om Bedre-
Bolig-gennemgange og -planer�

Foto: Morten Kjærgaard, Energitjenesten

AB Toftevang har gennemført efterisolering af hulmure og loftsisolering, 
samt omstillet deres vaskeri til varmtvandsdrift, og sparer nu 37�000 kr om 

året i energiudgifter�

Kontaktperson:  
Jakob Jespersen
jakoj@ltk�dk
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FINANSIERING
Kommunen 
begrunder 
indsatsen med 
de overordnede 
klima-
målsætninger�
Der ydes 50 
procent tilskud til 
BedreBolig-planer 
til enfamiliehuse 
for at sikre, at 
boligejerne er 
interesserede og 
ikke bare bestiller 
det, fordi det er 
gratis�

KOMMUNIKATION
Kommunen har brugt følgende kommunikationsværktøjer til indsatsen:

• Gratis telefon- og mailrådgivning�

• Direct-mail udsendelser� 

• Pressemeddelelser og annoncering i lokalaviser�

• Annoncering på kommunens hjemmeside�

• Information om tilbud og tilskud på kommunens hjemmeside�

• Informationsarrangementer for borgere og lokale håndværkere� 
 
For eksempel  ”for enden af vejen”-arrangementer, grundejerforenings-
møder og foredrag for håndværkerforeningen�

• Lokale informationsstande i bycentrum�

• Leveret input til det reklamefinansierede husstandsomdelte magasin 
”Boligforbedring”�

EVALUERING
Der er gennemført en grundig evaluering på baggrund af 
telefoninterviews tre til seks måneder efter aflevering af 
BedreBolig-planerne� 71 procent har gennemført et eller 
flere tiltag� Der er anvist gennemsnitlige årlige besparelser 
for 6�700 kWh per bolig� Heraf er 24 procent gennemført og 
yderligere 36 procent overvejes, i alt 60 procent (4000 kWh 
per år per bolig)�

Boligejernes primære fokus er økonomi, vedligehold og 
komfort�

81 procent af boligejerne har været tilfredse med BedreBolig-
planen� Det vurderes dog, at man kunne have hævet dette 
yderligere ved at telefonscreene/afklare boligejernes 
forventninger bedre inden besøgene, da nogle borgere kan 
have andre forventninger til planen eller have begrænsede 
handlemuligheder, hvilket afspejler deres tilfredshed med 
produktet�

I forhold til boligforeninger har kommunen  også 
evalueringsresultater baseret på ti gennemgange med 
efterfølgende præsentation af rapportens anbefalinger� 
Således har boligafdelingerne i snit gennemført tiltag, 
der medfører årlige energibesparelser i størrelsesordenen 
180�000 kWh� Hertil kommer en række tiltag, som overvejes 
til senere implementering�
Der har været god erfaring med fremgangsmåden, hvor: 

• en uvildig rådgiver gennemgår ejendommen(e)  sammen 
med boligejeren/foreningsrepræsentanter 

• rådgiveren udarbejder en rapport, som efter ønskes 
præsenteret for bestyrelse og eventuelt også beboerne

Især præsentationen fremmer ofte, at tiltag foreslået i 
rapporten, gennemføres�

Det er vigtigt, at der forventningsafstemmes mellem 
rådgiver og boligejer/administration, inden gennemgangene 
foretages�

FREMTID
BedreBolig-konceptet har været 
et effektivt element i indsatsen 
over for borgerne, og effekten af 
udbredelsen til boligforeningerne 
medfører et særligt fokus på 
denne målgruppe i 2017� Samtidig 
vil kommunen opretholde 
tilbuddet om 50 procent tilskud til 
BedreBolig-planer til boligejere� 
Som et nyt informationstiltag vil 
kommunen udarbejde cases til 
sparenergi�dk, hvor boligejerne 
kan finde eksempler, der svarer til 
deres egen situation�

Ligeledes deltager Lyngby-
Taarbæk i de kommende år i en 
række tværkommunale projekter, 
herunder to partnerskabsprojekter, 
der er støttet af Energistyrelsen 
med fokus på energibesparelser i 
etageboliger/ boligforeninger�

CASE 6
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Den endelige litteraturliste kan findes på www�gate21�dk�

Projektnotater - kan findes på www�gate21�dk/project/vve
Evalueringsnotat udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsens BedreBolig projekt�

Dataværktøj og evaluering af den samlede renoveringseffekt i en kommune eller et område

Quick Guide til dataværktøj

Afprøvede kommunikationsværktøjer i forbindelse med fremstød for energirenovering i en- 
familes boliger�
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