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Indledning 
Gate 21 har gennem flere projekter arbejdet med 

energiforbrug hos små- og mellemstore virksom-

heder. Via dette arbejde er konkluderet, at der 

stort set altid er besparelser at hente for virksom-

hederne. I daglig tale bruges op til 20 %1 som tal 

for gennemsnitlige potentieller besparelser ved 

gennemførsel af mindre og relativt billige tiltag.  

 

I de fleste projekter gennem tiden har tilgangen til 

arbejdet med energi hos virksomhederne været at 

tilbyde gratis energitjek drevet at midler fra projek-

ter eller tilskudsordninger (fx Go Energi).  

 

Sigte med Styr Energien 1.0 og Styr Energien 2.0 

har dog været at tilgå dette set-up på en ny måde 

og se, hvad det ville bringe at arbejde med part-

nerskaber, der skulle afprøve nye samarbejds- og 

forretningsmodeller, der vil gøre det attraktivt for 

små virksomheder at spare energi samt samtidig 

gøre det rentabelt for installatører og leverandører 

at spille en bærende rolle i motivationen og vejled-

ning af virksomhederne. 

 

Denne rapport summerer resultaterne fra Styr 

Energien 2.0 sammenholdt med generelle erfarin-

ger vedrørende energibesparelser hos små – og 

mellemstore virksomheder (SMV’er) fra andre pro-

jekter mv. Projektet er gennemført med midler fra 

Energifonden og har løbet fra 1. marts 2017 – juli 

2020. 

 

Gate 21 har været overordnet projektleder på pro-

jektet. Rådet for Grøn omstilling har bidraget til 

denne rapport samt stået for formandskabet af 

projektets styregruppe. 

 

Rapporten tager udgangspunkt i resultaterne af 

udvikling og test af seks energibesparende forret-

ningsmodeller henvendt til SMV’er (se bilag f for 

 
1 Bl.a. via projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0 (2019) er vist ener-

gibesparelsespotentialer hos 72 små- og mellemstore virksom-

heder svarende til 32 tons i snit pr. virksomhed. Største poten-

tialer er fundet i bygninger (især varmedelen), hvor SMV’er i 

snit kan spare 26 % af deres energiforbrug. Læs mere her: 

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsam-

ling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.pdf.  

I CARBON 20 projektet (2014) blev fundet besparelser på 21,5 

%. De tre største energibesparelsesområder var belysning, 

beskrivelse af de seks modeller). Formålet med 

projektet har været at finde modeller, der har 

kunne resultere i processer, der skabte energibe-

sparende tiltag hos SMV´erne. Projektet baserer 

sig på erfaringer fra projektet Styr Energien 1.0. 

 

I rapporten behandles følgende spørgsmål: 

 

- En vurdering af, hvordan virksomheder er til-

gået projektet 

- Hvad har andre aktører udført og erfaret i for-

hold til energibesparelser hos SMV’er 

- Hvilke positive (gode) resultater, der er kom-

met ud af arbejdet og hvilke barrierer projek-

tet er stødt på undervejs 

 

Formål med projektet 
Små og mellemstore virksomheder vælger sjæl-

dent at bruge tid på at kontakte en energirådgiver 

i det daglige arbejde, som handler om noget andet 

end energibesparelser. Trods opmærksomhed på 

energireduktion både i det private og hos erhverv i 

over 15 år2 er det fortsat en udfordring at skabe 

motivation hos SMV´erne til energitiltag.  

Oveni det er de små virksomheder mindre økono-

misk attraktive for energirådgivere end større virk-

somheder, selvom de udgør størstedelen af det 

samlede antal danske virksomheder. For en ener-

girådgiver er der ganske simpelt ikke nok værdi i 

at arbejde med denne gruppe af virksomheder, da 

besparelserne oftest falder under mulighederne 

for tilskud.  

Vi ved fra tidligere projekter, at der fortsat er 

mange uindfriede lavthængende frugter i dette 

segment.  

 

SMV’erne havde dengang og har fortsat et ufor-

løst potentiale for både energiaktører og kommu-

ner.  

 

temperatur i serverrum og isolering. Læs mere om CARBON 

20 her: https://www.gate21.dk/wp-content/uplo-

ads/2016/07/carbon20lgmandsrapport_final.pdf 

2 Tilbage i 2000 udarbejdede Energistyrelsen sin første rapport 

vedr. erhvervslivets energiforbrug. Denne blev fulgt op af en ny 

rapport i 20082 med det formål at give styrelsen input til politik-

ker og virkemidler for området.  

 

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.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
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Formålet med Styr Energien 2.0 har været, gen-

nem netværk og samarbejder, at udvikle, udbrede 

og forankre en række grønne forretningsmodeller, 

der skal gøre det mere attraktivt for SMV’er at 

gennemføre energibesparende tiltag. Forretnings-

modellerne skal reducere energiforbruget og der-

ved gavne driftsomkostningerne for SMV’er. 

Forretningsmodellerne skulle fungere inden for 

eksisterende rammer, og fokus er på markedsvil-

kår og samarbejde mellem private aktører. Forret-

ningsmodellerne skulle have en høj grad af almen 

gyldighed, således at modellerne har relevans for 

andre virksomhedsmålgrupper og derved kan ska-

leres og udbredes.  

 

Det er også centralt, at indsatsen med at videre-

udvikle og udbrede modellerne skal ligge i det om-

givende lag af leverandører, sælgere og installa-

tører, der leverer ydelser til virksomhederne, så-

som: 

 

• Forsyningsselskaber  

• Energirådgivere  

• Leverandører  

• Penge- og kreditinstitutter  

• Håndværkere og installatører  

Det omgivende lag er kendetegnet ved, at de alle 

har leveringen af ydelser til virksomhederne som 

kerneområde, og vil have kompetencerne til og in-

teresse i at udvikle og udvide forretningsmodellen. 

Deres incitament vil være skabelsen af øget ind-

tægt til sig selv, samtidig med, at de skaber let an-

vendelige energibesparelsestiltag med indbygget 

positiv indflydelse på driftsomkostningerne. Mo-

dellerne kræver kun en ja/nej beslutning fra de 

deltagende virksomheder, hvilket erfaringer fra tid-

ligere projektet3 har vist at være bedst for at skabe 

tiltag.  

 

Projektet ønsker at bidrage til at understøtte det 

energipolitiske mål om CO2-besparelser på 70% i 

2030 i forhold til 1990.  

 

Formålet med projektet er at supplere forretnings-

modellen fra Styr Energien 1.0 med mere end 

LED-belysning og at se på udbredelsen af løsnin-

gerne.  

 

Samtidig er rollefordelingen ændret i forhold til 

Styr Energien 1.0, så det primært bliver markeds-

kræfterne, der driver indsatsen; kommuneindsat-

sen vil forsøgt flyttet fra miljøafdeling til erhvervs-

afdeling, ligesom den kommunale rolle foreslås 

ændret til at støtte op om netværksdannelse/mø-

deafholdelse fremfor at være facilitator for virk-

somhederne. 

 

 
3 Bl.a. Styr Energien 1.0 der beskrives i efterfølgende 



 

 

 

 

 

 

Projektets partnere 
I projektet har fire kommuner og 16 leverandører været involveret. Nogle aktører er nedlagt undervejs eller 

har skiftet navn:  

 

Kommuner 
• Egedal Kommune 

• Gentofte Kommune 

• Rudersdal Kommune 

• Slagelse Kommune 

Virksomheder og leverandører 
• AURA Rådgivning (udgået undervejs) 

• DAMAX ApS (nedlagt undervejs) 

• DEOP ApS (Morten Raaholt) 

• GI Contractor 

• Grenke Leasing 

• Greylight 

• Groconsult 

• Jysk Energi 

• Ken Storkøkken & Flexmeter 

• Nordic Watts (nedlagt undervejs) 

• PROgruppen 

• Purix 

• Scanenergi 

• Sustain Solutions 

• Vitani 

• Zuplux 1 & 2 (nedlagt undervejs) 

Brancheorganisationer 
• Horesta 

• TEKNIQ 

• SMV Danmark 

Øvrige 
• Lolland Turistråd 

• Rådet for Grøn Omstilling 

 



 

 

Projektets styregruppe og dens rolle 
Der er i forbindelse med Styr Energien 2.0 organiseret en styregruppe til projektet. Gruppen har sikret sig at 

projektet har skabt konkrete resultater i overensstemmelse med projektets formål. Derudover har den bidra-

get med projektets videre udvikling og sikring af fremdri forhold til  

 

Styregruppens medlemmer er: 

 

• Christian Jarby – Rådet for Grøn Omstilling (formand) 

• Henrik Lilja – SMV Danmark 

• Simon Rasmussen – TEKNIQ 

• Mikael Holt – Horesta  

• Ingela Karlsson – Egedal Kommune 

• Liv Ravn – Rudersdal Kommune 

• Peter Schleicher – Jysk Energi 

 

Beskrivelse af de afprøvede forretningsmodeller 
Der er i projektet arbejdet med følgende forretningsmodeller: 

 

1. Energioptimering ved hjælp af leverandører – én kontaktperson, flere indsatser  

2. Energioptimering med udgangspunkt i fjernkøling  

3. Energioptimering med i storkøkkener – også med fokus ventilation  

4. Energioptimering med ESCO Light – et full-service koncept 

5. Energioptimering ved brug af data – to mulige datadrevne løsninger 

6. Energioptimering med udgangspunkt i finansiel hjælp og adfærd  

Der er udarbejdet en beskrivelse af hver forretningsmodel (se bilag).  

 

Rekruttering af virksomheder 
Kommunerne har haft som ansvar at rekruttere SMV’er til projektet: 

 

• Gentofte har rekrutteret 11 SMV’er 

• Rudersdal har rekrutteret 8 SMV’er 

• Egedal har rekrutteret 1 SMV 

• Slagelse har rekrutteret 0 SMV’er 

Udover kommuner, har Lolland Falsters Turistråd (6 SMV’er), Horesta (14 SMV’er) og projektet Bæredygtig 

Bundlinje (2 SMV’er), været med til at rekruttere virksomheder til Styr Energien 2.0.  

 

Ligeledes har der været fokus på at lave marketing direkte overfor virksomhederne: 

 

• Lolland Turistråd har holdt energistafet, hvor der blev gjort reklame for projektet 

• Slagelse Kommune har indrykket annonce i lokalavisen samt udarbejdet flyers til uddeling (se bilag 

b) 

• Flere leverandører og virksomheder har omtalt projektet i nyhedsbreve, artikler mm. 

• Gentofte og Rudersdal kommuner har udsendt breve til alle håndværkere om projektet 

• Gate 21 har inviteret deres partnere til at blive en del af projektet (”projekt søger partner”) samt syn-

liggjort projektet på deres hjemmeside 

• Projektet er synliggjort via øvrige af Gate 21’s projekter fx Bæredygtig Bundlinje 2.0 og REEL 

Udvalgt presseomtale til blandt andet rekruttering af virksomheder, kan ses i bilag. 
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1. SMV’er som målgruppe  
 

SMV-segmentet består af meget forskelligartede virksomheder spændende fra den lille butik til en fremstil-

lingsvirksomhed på op til 500 ansatte. På baggrund af denne store forskellighed har EU kommissionen op-

delt segmentet yderligere i mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder. 

 

EU definerer SMV’erne i de tre segmenter således: 

 

• Mikrovirksomheder med under 10 ansatte og en omsætning under 2 mio. Euro. 

• Små virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning under 10 mio. Euro. 

• Mellemstore virksomheder med under 250 ansatte og en omsætning under 50 mio. Euro. 

 

Fordelingen af de deltagende 43 virksomheder i Styr Energien 2.0 kan ses i bilag a. Her fremgår det, at stør-

stedelen af de rekrutterede virksomheder tilhører de mindre SMV’er, dvs. mikrovirksomheder med under 10 

ansatte og små virksomheder med under 50 ansatte. Dog sniger der sig også et par virksomheder ind med 

flere end 500 ansatte, der dog jf. EU’s definition ikke kan beskrives som SMV. 

 

Disse virksomheder dækker i midlertidig over 80 % af samtlige danske virksomheder (f.eks. er 84% af er-

hvervskunderne små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh og som bruger i gennemsnit 5 MWh 

om året.) Dette lave energiforbrug betyder jf. ovenfor, at de typisk har mindre fokus på energieffektivisering. 

 

Energiforbruget i SMV’er skønnes, at udgøre mere end 50% af det samlede energiforbrug i erhvervslivet (in-

dustrien bruger 47,4 % af det samlede forbrug, mens landbrug og fiskeri bruger 18,5 % og privat handel og 

service bruger 34,1 %4). Det er således vigtigt at fokusere på at få nedbragt energiforbruget hos disse 

mange SMV’er. 

 

SMV’ers energiforbrug og omkostningerne hertil er nemlig forholdsvis lave i forhold til andre omkostninger i 

den enkelte virksomhed. Det betyder bl.a., at der ikke er opmærksomhed på at spare på energien i den en-

kelte virksomhed (jf. Kapitel 2), og der er begrænset plads (såvel privatøkonomisk som samfundsøkonomisk) 

til, at der udføres egentlig rådgivning. Særligt er det nødvendigt at begrænse virksomhedernes udgifter og tid 

i forbindelse med identifikation og gennemførelse af energibesparelser i de mindste SMV’er. 

 

I efterfølgende ser vi nærmere på SMV´erne der har deltaget i Styr Energien 2.0. 

 

2. Projektets resultater 
Nedenstående afsnit beskriver, hvilke resultater Styr Energien 2.0 har opnået. Resultaterne baser sig dels 

på kvantitative undersøgelser af de deltagende SMV’er samt på svar fra spørgeskemaundersøgelse hos pro-

jektets partnere. 

 

 

 

 

 

 

 
4  Kilde: Kortlægning af energiforbrug i virksomheder, Energistyrelsen, januar 2015   
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a) Deltagende SMV’er  

 

I alt er 43 virksomheder blevet rekrutteret til projektet. Det er 

forsøgt undersøgt, hvor mange SMV’er kommunerne har til-

budt at være med i projektet, men som har takket nej.  Det har 

ikke været muligt at få et konkret tal, men blandt andet Gen-

tofte Kommune nævner, at det har været en stor del, blandt 

andet de nye erhvervsejendomme i Tuborg Havn. Slagelse 

Kommune har ligeledes indtryk af, at tilbuddet er kommet ud til 

mange SMV’er i Slagelse Kommune både via tilsynsmedarbej-

dere, men også via indrykning af annonce i lokalavisen, men 

ingen virksomheder i Slagelse har takket ja til tilbuddet. Et 

yderligere eksempel er Rudersdals Kommune, der i ét forsøg 

sendte invitation til 18 lokale håndværkere, med det formål at 

etablere dialog omkring energiarbejdet hos de lokale virksom-

heder. Ingen er dog vendt retur. 

 

I projektet er en klar tendens til at en skriftlig formidling/indbydelse af tilbuddet via fx annoncer eller direkte 

mails ikke har givet tilmeldte/interesserede. Fx var der som nævnt ingen reaktioner på Slagelse Kommunes 

annonce i lokalavisen Sjællandske med et oplag på 89.000 (se bilag b) ej heller på initiativet fra Jysk Energi 

henvendt til håndværkere (forretningsmodel 4). 

 

Tilbud med bistand til energi, og i disse tilfælde hovedsagelig gratis energitjek, giver størst interesse via face-

to-face møder. Det ses med al tydelighed i projektet, at rekruttering hovedsagelig er sket via fx via affalds- 

eller miljøtilsyn. Dette kræver dog en tilsynsmedarbejder, der favner dialog med en virksomhed, der ligger 

udover det lovpligtige samtalestof, hvilket kan være vanskeligt for dem rent psykologisk at tilgå. På denne 

måde adskiller Styr Energien 2.0 sig fortsat ikke fra mange andre forskellige projekter som fx tilbud om gratis 

energitjek i det tidligere Go’ Energi sekretariat i regi af Energistyrelsen. 

 

Projektets ønske om at se, hvad det kunne bringe at flytte rekrutteringskasketten fra miljøafdelinger til er-

hvervsafdelinger, er ikke helt lykkedes. De deltagende kommunerne har ønsket at bibeholde indsatsen i 

miljø/klimaafdelinger – tæt på tilsynsrollen og inddragelse af erhvervsafdelinger er hovedsageligt sket ved at 

disse har spillet en rolle i forhold til at formidler via nyhedsbreve mv.  

 

 
Figur 1. Antal SMV´er der enten har gennemført eller ikke gennemført de tilbudte forretningsmodeller 

Ikke gennemført; 12

Gennemført; 31
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Ud af de 43 virksomheder der blev rekrutteret til Styr Energien 2.0 endte 75% med at takke ja til tilbudte for-

retningsmodel.  De 10 af disse virksomheder meldte først ja til tilbuddet, men meldte sidenhen ind med 

manglende tid, hvilket er den væsentligste årsag til, at virksomhederne ikke gik videre i forløbet.   

 

Leverandører, der skulle booke aftaler med virksomhederne, har flere gange oplevet ikke at kunne få kontakt 

til virksomhederne eller have vanskeligt ved at få forbrugsdata fra virksomhederne (jævn. spg. 5 i nedenstå-

ende resultater). Det har været et af projektets helt store udfordringer – at få rekrutteret egnede og engage-

rede virksomheder.  

 

 

 
Figur 2. Geografisk placering på alle SMV´er der har deltaget i Styr Energien 2.0 

 

Ovenstående diagram viser, at størstedelen af de rekrutterede virksomheder har befundet sig i Storkøben-

havn og forståeligt nok bl.a. i de kommuner, der har været partnere i projektet (Rudersdal, Egedal, Gentofte 

og Slagelse (hvoraf sidstnævnte dog aldrig fik rekrutteret nogle virksomheder)). Virksomheder rekrutteret fra 

øvrige kommuner er rekrutteret via Horesta og Gate 21´s øvrige projekter. Af de i alt 43 virksomheder er de 

20 virksomheder således rekrutteret af kommuner, mens de fleste virksomheder beliggende i fx København 

er rekrutteret af Horesta. Det kunne eventuelt tale for at en brancheorganisation har lettere ved at ”komme 

igennem” hos SMV´er end en kommune, hvilket også er det der til tider opleves via fx Bæredygtig Bundlinje 

projekterne. Gentofte Kommune er den kommune, der har rekrutteret flest virksomheder til trods for, at de 

kom med i projektet senere (marts 2019) og denne kommune har netop især brugt synliggørelse af projek-

tets tilbud via affaldstilsyn altså face-to-face rekruttering. 

 

København; 14

Gentofte; 11

Rudersdal; 8

Lolland Falster; 6

Helsingør; 
1

Roskilde; 1 Glostrup; 1 Egedal; 1
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Figur 3. Geografisk lokalitet på SMV’erne – fordelt på de SMV’er der ikke har gennemført de tilbudte 

forretningsmodeller (til venstre) og dem der har gennemført (til højre) 

 

 

Ovenstående to diagrammer viser, at de virksomheder der har gennemført de tilbudte forretningsmodeller er 

lokaliseret i Storkøbenhavn, hvorimod størstedelen af SMV’erne, der ikke har gennemført de tilbudte forret-

ningsmodeller, er geografisk placeret på Lolland eller Falster. Årsagen til dette kan eventuelt være at man 

som leverandør, der har skulle ”skubbe” til virksomhedernes videre engagement har haft nemmere og størst 

interesse overfor de virksomheder, der har ligget tættest på en selv. Vi har dog også set i projektet at de 

mindre SMV´er har haft for travlt til at tage imod leverandørers opfølgning samt evt. ikke haft den fornødne 

kapital til investeringen. 

 

 
 

 

Figur 4. Antal ansatte i SMV´erne 

Lolland Falster; 5

København; 2

Rudersdal; 3

Gentofte; 2

Ikke gennemført

Lolland Falster; 
1

København; 
12

Gentofte; 9

Rudersdal; 5

Helsingør; 1

Roskilde; 1 Egedal; 1
Glostrup; 1

Gennemført

1-9 ansatte ; 11

10-19 ansatte; 10
20-49 ansatte; 8

50-99 ansatte; 3

100-199 ansatte; 3

+199 ansatte; 3

Ukendt; 5
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Cirka halvdelen af de rekrutterede virksomheder har haft færre end 20 ansatte, mens seks SMV’er har haft 

flere end 100 ansatte. Det er altså hovedsageligt de mindre SMV´er, der har vist interesse for projektet. Erfa-

ringerne med disse er, at de vurderes sårbare i forhold til ressourcer. Det er dog ikke de mindste virksomhe-

der (vurderet på antal ansatte), der er sprunget fra i projektet, hvilket ses i efterfølgende figur. Det er hoved-

sageligt virksomhederne med 10-19 ansatte.  

 

 

 
 

Figur 5. Antal ansatte i SMV’erne fordelt på dem der ikke har gennemført den tilbudte forretningsmo-

del og dem der har 

 

Ovenstående diagram viser, at der i gruppen af virksomheder med mellem 1-9 ansatte er en del flere virk-

somheder, der har taget imod test af forretningsmodel og få der er sprunget fra. Derudover fordeler gennem-

førte test mod ikke gennemførte test fordelt på antal ansatte sig nogenlunde ligeligt fordelt på størrelse af 

virksomheder. Der er altså her ikke en tydelig tendens til, at de mindre virksomheder oftest springer fra grun-

det fx få ressourcer, hvorfor det altså ikke nødvendigvis er virksomhedens størrelse målt på antal ansatte, 

der påvirker, hvorfor de er sprunget fra videre arbejde med energitiltag i Styr Energien 2.0. 
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b) Spørgeskemaundersøgelse 

 

Som en del af projektets afslutning, er der blevet udført en online spørgeskemaundersøgelse blandt parterne 

i Styr Energien 2.0 i løbet af januar 2020. 

 

I alt er spørgeskemaet sendt ud til 18 af projektets aktive partnere med det formål at få input omkring deres 

succes og barrierer i projektet, men også i forhold til generelt arbejdet med energibesparelser hos SMV´er.  

 

 

 

I alt har 11 svaret (svarprocent 61 %). Respondenterne fordeler sig som følgende i forhold til rolle i projektet: 

 

 

 

 

Disse har modtaget spørgeskema: 

 

• Leverandører/energiaktører: 10 

• Kommuner: 4 

• Brancheorganisationer mv.: 4 

 

 

 

  Disse har svaret: 

Jeg er kommunalpartner og har således rekrutteret virksomheder til projektet 3 

Jeg er leverandør og har udført screening af enkelte energiforbrug fx belysning 3 

Jeg er rådgiver og har udført energiscreening (flere/alle energiforbrug) 2 

Jeg er en del af styregruppen 2 

Finansiel samarbejdspartner (først indtrådt i projektet i periode 5) 1 
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Figur 6. Viser hvor udbytterigt det har været for partnerne at være med i Styr Energien 2.0. 

 

Alle partnere har fået udbytte af at være med i projektet, hvilket ses i figur 6. Flest har fået mindre udbytte, 

hvilket især er leverandørerne, der svarer dette. Dette hænger formentlig sammen med, at det har kostet ti-

mer for disse at besøge virksomhederne og det har været få virksomheder, der er vendt tilbage med ønske 

om fortsat samarbejde (køb af produkter). De tre kommunale partnere, der har svaret, har også fået moderat 

til mindre udbytte af projektet, hvilket kan hænge sammen med, at det har været vanskeligt for dem at rekrut-

tere virksomheder (og dermed få udbytte). Nogle nævner dog også efterfølgende et setup i projektet, som 

har været vanskeligt for kommuner at arbejde med og forstå (at aktørerne i projektet skulle være med til at 

udvikle forretningsmodeller).  

 

 
 

Figur 7. Viser om Styr Energien 2.0 har været med til at skabe nye samarbejdsflader 
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Selvom en del deltagere har fået mindre udbytte af at deltage i projektet, har cirka halvdelen (5 stk.) alligevel 

svaret, at de via projektet har skabt nye samarbejdsflader, der kan være med til at styrke energibesparende 

tiltag i Danmark. Der er en klar tendens til, at de kommunale partnere har svaret ’ja’ til, at Styr Energien 2.0 

har været med til at skabe nye samarbejdsflader, mens der er en lille tendens til, at det er leverandører/rådgi-

vere, der har svaret ’nej’. Dog har to rådgivere/leverandører svaret ja til at projektet har skabt nye samarbejds-

flader. 

 

Af de respondenter der har svaret ’ja’ til ovenstående, har de desuden svaret på følgende: 

 

 
 

Figur 7. Af de partnere der har skabt nye samarbejdsflader, viser figur 7, hvilke grupper det drejer sig 

om. 

 

Respondenterne har fået nye kunder eller skabt samarbejde med andre leverandører og rådgivere. Af ’An-

det’ bliver samarbejdet med Gate 21 nævnt. Ingen har fået etableret samarbejdsflader med erhvervsforenin-

ger, hvilket bekræfter udfordringen for projektet med at få testet nye aktører i henvendelse til virksomhe-

derne.   

  

Nedenstående tabel viser, hvilke udfordringer respondenterne mener, der er i at engagere SMV’er til 

energibesparelsestiltag. De to hovedårsager er ifølge respondenterne, at SMV’erne ikke har tid til arbejdet 

med energioptimering samt, at der er en manglende forståelse for sammenhængen mellem energibesparelser 

og bedre bundlinje. Værd at bemærke er, at kommunernes opfattelse af virksomhederne også er at 

virksomhederne allerede har et lavt energiforbrug, hvilket nævnes som årsag til, at virksomhederne ikke 

engagerer sig i yderligere energiebesparende projekter. Derudover nævnes også, at virksomhederne 

prioriterer at investere i produktion og drift i stedet for energitiltag.   

Projektet har både i dialogen med virksomheder og altså også i forhold til kommunernes opfattelse været 

udfordret af en holdning omkring de lavthængende frugter er taget af SMV´erne. Denne generelle opfattelse 
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modsvares dog af resultater af energitjek gennemført i Bæredygtig Bundlinje 1.0 projektet. Her blev med 

udgangspunkt i 27 virksomheder påvist energibesparelsespotentialer svarende til 24 % pr. virksomhed i 

gennemsnit på el og 34 % i gennemsnit på varme. Dette lader til, at der fortsat er energibesparelser at hente. 

 

Opfattelsen af at de lavthængende frugter er hentet, kommer sandsynligvis af, at der har været fokus på 

energibesparelser hos erhverv i rigtig mange år. Energispareordningen blev etableret tilbage i 2016 på 

baggrund af energispareindsats i politisk aftale tilbage fra 2012 og der har igennem mange år været talt om 

LED belysning. Energispareordningen udløber i øvrigt med 2020 og flere energiselskaber har allerede opfyldt 

deres mål, hvorfor de ikke er så sultne længere for at købe energibesparelser.   

 

De har ikke tid til optimering 60% 6 

Manglende forståelse for at energibesparelser giver bedre bundlinje 50% 5 

Deres energiforbrug/energiregning er for lav 30% 3 

De prioriterer at investere i produktion og drift i virksomhed 30% 3 

De mangler finansieringsmuligheder 20% 2 

De mangler de rette støttepersoner/-organisationer 20% 2 

De har ikke teknisk viden til at gennemføre tiltag 10% 1 

De mangler lovgivning på området 10% 1 

Andet  0% 0 

 

Tabel 1. Hvilke udfordringer mener respondenterne, der er i at engagere SMV´er til energitiltag 

 

Respondenterne er kommet med flere begrundelser: 

 
- Nogle af de kommunale partnere nævner, at det har været svært at rekruttere SMV’er, da det kræver 

mange ressourcer og timer at involvere virksomhederne, samt at set-up’et (formentlig menes her, at 

partnerne skulle være med til at udvikle forretningsmodellerne) i Styr Energien 2.0 ikke virkede opti-

malt. 

- Af styregruppemedlemmerne nævnes, at der i projektet er sammensat for få ressourcer (tid og midler) 

til at rekruttere SMV’erne, at projektaktørerne tilgodeser egen intern økonomi og bruger derfor res-

sourcerne på let-rekrutterbare SMV’er, at der mangler at blive taget afsæt i SMV’ernes faktiske behov 

– oftest bliver det projektaktørernes egne kompetencer eller interesser, der definerer indsatsen, samt 

generel mangel på energispareordninger på energieffektivisering i SMV’er. 

- For leverandører, der har udført screeninger af enkelte virksomheders energiforbrug, nævnes en man-

gel hos SMV’erne til at fokusere på totalomkostningen fremfor billigste anskaffelsespris, manglende 

kvalificering af screening/test, mangel på engagement og opfølgning fra Gate 21, mangel på lytning til 

diverse leverandører om forslag til forbedring, for tunge processer uden forpligtelser, samt omkost-

ningstungt (tid og penge) at foretage screeninger i forhold til afkastet heraf.  

- For de finansielle partnere henvises til mangel på aktiv deltagelse fra SMV’erne. 

- For rådgiverne, der har udført energiscreeninger af flere energiforbrug, nævnes at energibesparel-

serne drukner i forhold til løbende driftsoptimering af SMV’ens primære forretning, samt mangel på 

proaktive samarbejdspartnere (el-installatører og VVS’ere) der kan se en kommerciel interesse i at 

udføre arbejdet 

Som ovenstående viser mangler der generelt viden og engagement fra SMV’erne, det er for ressourcekræ-

vende for alle parter i forhold til afkastet, samt brug for et stærkt projekt-team til at holde fast i trådene. 

Projektets set-up har været at skabe grobund for udvikling af nye forretningsmodeller. Gate 21 har skulle 

facilitere denne grobund og sikre et rum, hvor aktører mødtes og udviklede nyt. Dette har været vanskeligt for 

flere af aktørerne, at forstå og enkelte har undervejs ikke købt ind på denne dagsorden. Set-up’et kræver også 

mødepladser, hvor mange aktører mødes med åbent sind (herunder konkurrenter) for at udvikle nyt. Dette er 
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prøvet af i projektet, men med dårligt udfald, da der var for stor konkurrence mellem bl.a. leverandørerne/råd-

givere.  Fx belysningsholleverandører lader også til at være en flygtig branche hvor det er projektets erfaring 

at belysningsvirksomheder åbner og lukker i en hurtigt projektet ikke havde forudset. 

 

 
 

Figur 8. Viser hvad projektets partnere mener, der skal til for at få flere energibesparelser i SMV’erne. 

 

Den helt gennemgående indsats, respondenterne mener, der skal til for at SMV´er realiserer flere energibe-

sparelser er hjælp fra start til slut. Altså den mere menneskelige rolle fremfor den tekniske. Herefter nævnes 

tilskudsordning og højere energipriser som motivationsfaktor for, at der sker tiltag. Respondenterne mener 

altså, at økonomien i arbejdet med energibesparelser har en vigtig rolle – enten via tilskud eller højere ener-

gipriser. Dette afspejles også i de svar fem respondenter har angivet under ”andet”. Her tales både om 

SMV´ernes økonomi, men også leverandørernes/rådgivernes økonomi i forhold til at hjælpe virksomhederne: 
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En enkelt aktør angiver vigtigheden af at tilrette sin kommunikation og sit produkt korrekt målgruppe – at der 

er stor forskel på SMV´er i segmentet fra 5-249 ansatte.  

At tilgå målgruppen kan have været undervurderet i projektet, da der ikke er arbejdet med forskellige kom-

munikationsmaterialer alt afhængig af størrelsen på SMV´eren. Da projektet har tiltrukket virksomheder med 

nogenlunde bredde mht. antal ansatte på virksomhederne, anses det ikke for, at projektet har udviklet fejl-

slagne kommunikationsprodukter (se bilag c og bilag e for eksempler) 

 

Dog kan man fortsat undres over, at nul virksomheder har givet tilbagemelding på Slagelse Kommunes an-

nonce i Sjællandske (se bilag b). 

 

Telefoninterview 

Det har været hensigten at telefon-interviewe et udvalg af virksomheder som supplement til interview med 

partnere. Dette faldt dog tidsmæssigt sammen med corona-krisen og er derfor ikke gennemført. Projektledel-

sen har vurderet det uhensigtsmæssigt at tage kontakt til virksomhederne om emnet grundet de udfordringer 

erhvervslivet generelt har på grund af corona-virus. 

 

c) Sammenfatning af resultater 

Ovenstående analyser viser, hvordan Styr Energien 2.0 har forsøgt at teste de seks forskellige forretnings-

modeller på de i alt 43 SMV’er. Af de 43 endte 75% med at takke ja til energitjek på baggrund af tilbudte for-

retningsmodel. De SMV’er der gennemførte forretningsmodellerne var primært lokaliseret i Storkøbenhavn, 

hvilket er virksomheder der hovedsageligt er rekrutteret via Horesta, hvorimod dem der ikke gennemførte 

den tilbudte forretningsmodel primært var lokaliseret på Lolland/Falster. Yderligere vises det, at størstedelen 

af SMV’erne har haft færre end 20 ansatte – der ses ingen sammenhæng om de SMV’er der gennemførte 

eller ej de tilbudte forretningsmodeller med antallet af ansatte, 

 

• Vi er klar på at kigge på det finansielle, men syntes ikke, at virksomhederne har vist den for-

nødne interesse. 

• Hvis man ønsker, at virksomhederne skal investere i energibesparende tiltag af egen fri vilje, så 

må priserne på energi stige eller priserne på at implementere de energibesparende løsninger 

falde. Ellers kommer der ikke til at ske noget ad frivillighedens vej. I lighed med at vi skal have 

vores køretøjer synet, kunne man forestille sig en obligatorisk energisynsordning, hvor virksom-

hederne med mellemrum skal gennemføre et autoriseret energisyn og efterfølgende være tvun-

get til at energirenovere efter energisynets anvisninger. 

• At fjerne energitilskud giver ingen mening. Detailhandlen er presset og tilskuddet kan være det, 

der gør, at investeringen foretages. 

• Ved, at aktører modtager et fast beløb pr. screening (godkendt). Beløb + ekstra tilbagebetales af 

aktør til ‘puljen’ ved igangsættelse af det enkelte projekt/enkelte energibesparelse hos kunden 

/SMV 

• For det første er der behov for at definere SMV-begrebet. Kæmpeforskel på initiativer til SMV'er 

m. 5 og 249 ansatte. I projektsammenhænge skal der afsættes ret store midler til rekruttering, 

fordi det vil være her, der skal "kompenseres" for fravær af kompetencer. Der skal fokuseres på 

andre fordele fremfor opnåede besparelser ved reduceret forbrug. Fx på evnen til at håndtere 

energiafgifter korrekt - modsat 7 ud af 10 SMV'er der i dag gør det forkert. Aktørerne, der tager 

dialogen med SMV'erne, skal anerkende, respektere og have viden om hverdagen i en SMV'er 

for at få succes med målgruppen 
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Alle partnere har haft et udbytte af at være med i Styr Energien 2.0, dog en del med et mindre udbytte. Ud-

byttet har centreret sig om skabelse af nye samarbejdsflader til kunder, leverandører og rådgivere.  

De udfordringer partnerne anser for de største, når det gælder energibesparelser hos SMV´er, er virksomhe-

dernes manglende viden og engagement. Det nævnes også af de rekrutterende partnere (kommunerne) at 

det har vist sig for ressourcekrævende at rekruttere virksomheder, samt et overraskende behov for et stærkt 

projekt-team til at holde trådene samlet og holde proces i gang hos virksomhederne.  

 

I projektet er arbejdet med at teste, hvordan en leverandør formår at bistå og holde tråd i evt. energitiltag på 

virksomhederne. Med projektets resultater fremstår dette som en metode, der ikke nødvendigvis skaber flere 

energibesparelser end hvis en anden part ”holdte virksomheden i hånden” så at sige. Det vil sige, at det er 

ikke projektets vurdering at en leverandør skaber mere fremdrift, hvad dette angår. 

 

Tiltag som partnerne mener bør ske for at SMV’erne kan opnå energibesparelser, er at virksomhederne har 

en kontinuerlig hjælpende hånd fra start til slut. Det er primært den psykologiske rolle (en faciliterende part), 

der er brug for fremfor en teknisk.    

 

 

3. Øvrige projekters erfaringer med energibesparelser hos SMV’er 
For at kunne vurdere projektets resultater, er der i det følgende beskrevet et par kvantitative og kvalitative 

studier af mulighederne for energieffektivisering i SMV’er og herunder, hvad der motiverer dem og hvilke 

barrierer, der er. 

 

Disse studier er suppleret med beskrivelse af nogle udvalgte programmer og projekter, som er gennemført af 

større aktører i forhold til at opnå energieffektivisering hos SMV’er. Programmerne og studierne giver tilsam-

men et samlet billede af, hvilke barrierer og udfordringer – men også hvilke indsatser der ifølge disse studier 

– er nødvendige, for at der kan opnås betydelige energibesparelser i SMV-segmentet. 

 

a) Kvantitative og kvalitative studier 

 

Det Økologiske Råds publikation fra 2014 

 

Det Økologiske Råd udsendte i 2014 publikationen ’Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder’5, 

som bl.a. beskrev, at der er en lang række barrierer for gennemførelsen af energibesparelser i SMV’er som 

fx: 

 
1. Manglende viden: De store virksomheder har i et vist omfang selv den nødvendige viden, og ener-

giselskaberne har meget fokus på dette område. I forhold til den hidtidige energispareindsats har der 

ikke været noget videre fokus på SMV’er fra energispareaktørerne, idet sektoren er præget af 

mange mindre virksomheder, hvor det er for dyrt at lave individuel rådgivning samtidig med, at virk-

somhederne er for små til selv at opbygge de nødvendige energimæssige kompetencer.  

 
2. Forskellige økonomiske rammebetingelser: En væsentlig barriere for energibesparelser i SMV’er 

er, at disse med undtagelse af nogle få som hovedregel kan trække en stor del af elafgiften fra. Til-

svarende kan energiafgiften fratrækkes for olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul, der ikke anven-

des til rumopvarmning eller motordri forhold til For de brancher, hvor størstedelen af afgifterne refun-

deres er incitamentet til at gennemføre energibesparelser således lave. Dette drejer sig særligt om 

 
5 Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder – Innovation, Jobskabelse og Konkurrenceevne, april 2014 
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virksomheder, der bruger energi til procesformål. Tilsvarende kan kontorer, butikker mm fratrække 

elafgiften til belysning, pumper, blæsere mm. 

 
3. Fokus på produktion: SMV’er prioriterer investeringer i ”produktionen” frem for investering i energi-

effektivisering. Og endelig er virksomhedernes krav til tilbagebetalingstid typisk kort og under 2-3 år. 

 
4. Lave omkostninger til energi: SMV’ers energiforbrug er relativt lavt i den enkelte virksomhed i for-

hold til andre omkostninger, hvilket betyder, at der ikke er plads (såvel privatøkonomisk som sam-

fundsøkonomisk) til, at der udføres egentlig rådgivning.  

 
5. Lejer/ejer problematik: Mindre virksomheder bor til leje, hvor varme, ventilation og køling mm ofte 

er en del af huslejen. Kun det direkte elforbrug er typisk afregnet for hver enkelt virksomhed. SMV’en 

har deraf ingen motivation for at investere i energibesparelser med mindre det skaber et reduceret 

elforbrug, så de kan høste de økonomiske fordele af et mindre forbrug. 

 
6. Manglende finansieringsmulighed: De mindre virksomheder har typisk sværere ved at få ban-

kerne til at finansiere energispareprojekter end investering i produktionen, selv om projekterne kan 

have god rentabilitet. Der er derfor behov for at tænke i alternative finansieringsformer. 

I publikationen gives desuden en oversigt over muligheder for energibesparelser samt nogle bud på initiati-

ver over for de SMV’er, som kan give væsentlige energibesparelser, innovation og jobskabelse. 

 

 

Energistyrelsens rapporter om, hvad der motiverer SMV til at gennemføre energibesparelser (2015). 

 

En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse6 beskriver, at virksomhederne motiveres af økonomi frem for af 

miljøhensyn.: 

 

• 75 % af virksomhederne angiver, at de motiveres af udsigten til økonomiske besparelser. 

• 33 % af virksomhederne angiver, at de motiveres af miljøhensyn eller bedre indeklima. 

• Lejere ligger i lidt højere grad end ejere vægt på indeklima (40 % lejere mod 30 % ejere) og på til-

fredse medarbejdere (25 % blandt lejere mod 18 % blandt ejere) som motivationsfaktorer. 

Virksomhederne planlægger investeringer med god forrentning og kort tilbagebetalingstid. 

 

• Således angiver 69 % af virksomhederne i undersøgelsen, at en tilbagebetalingstid på under 6 år er 

’overskuelig’, og kun 13 % angiver, at mere end 6 år kan være en overskuelig tilbagebetalingstid  

• Det økonomiske kriterium vægtes højest for en majoritet af virksomhederne i alle brancher ifølge 

analyser af, hvad der motiverer virksomhederne for at gennemføre energibesparelser. 

 

Megafon har desuden for Energistyrelsen udarbejdet en kvalitativ segmentanalyse7, der udskiller fire seg-

menter og beskriver, hvordan de er repræsenteret blandt henholdsvis mikro, små, mellemstore og store virk-

somheder. 
 

Samlet set svarer 81 % af virksomhederne i Megafons undersøgelse, at de motiveres af økonomiske moti-

ver, og 65 % svarer, at de motiveres af grønne motiver. Størst betydning har tilbagebetalingstiden og 

 
6 ”Barrierer i energieffektiviseringen af erhvervslivet” fra 2015 (userneeds 2015) 
7 Megafon, En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag, februar 2015 
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forrentningen af investeringen. De virksomheder, der har grønne motiver, er præget af, at de i forvejen har 

foretaget en bred vifte af energieffektiviseringer og miljøforbedringer. De grønne motiver handler om 1) at 

skåne miljøet, 2) at få bedre indeklima, og 3) at have et image som grøn virksomhed. De økonomiske moti-

ver handler dels om at 1) spare penge og 2) at opnå bedre konkurrenceevne. 
 

De mellemstore virksomheder befinder sig overvejende i ”det økonomisk prioriterende segment”, hvor der 

først og fremmest er økonomiske motiver for at investere, og hvor en majoritet af virksomhederne både sva-

rer: ”Økonomisk rentabilitet er primær årsag til investering”, og: ”Kan afholdes på grund af økonomiske for-

hold”. 73 % af virksomhederne har økonomi som den største motivationsfaktor, og 62 % af virksomhederne i 

dette segment tilslutter sig udsagnet: ”Vi vil kun gennemføre energibesparende aktiviteter, hvis det kan be-

tale sig økonomisk.” 

 

En del SMV’er befinder sig i ”det potentielle segment”, som er karakteriseret ved, at virksomhederne ikke har 

nogen klar angivelse af, hvad der motiverer dem for at foretage energieffektiviseringer. Det er fortrinsvis virk-

somheder, der ikke har foretaget energieffektiviseringer, og som heller ikke tænker på at gøre det. I modsæt-

ning til de tre andre segmenter svarer de både: ”Nej, økonomisk rentabilitet er ikke primær årsag til investe-

ring”, og: ”Har ikke grønne motiver for at investere”. 

 

 

DTUs rapport Energieffektivisering i SMV – motivation og barrierer (2016) 

 

DTU-management Engineering udarbejdede i 2016 en rapport8 med anbefalinger til Grøn Puls i Roskilde 

Kommune (som er et samarbejdsprojekt mellem Fors A/S (tidligere Roskilde Forsyning), Roskilde Kommune 

og Erhvervsforum Roskilde). Formålet med Grøn Puls er at understøtte Roskilde Kommunes visioner og 

strategier på energiområdet ved at sætte konkrete tiltag i gang, der kan sætte yderligere skub i energireno-

veringer og samtidig skabe nye jobåbninger for håndværksvirksomheder. 

 

GrønPuls/erhvervsFORUM Roskilde ønskede at tilbyde følgende energitjekforløb til SMV’er: 

  
1) erhvervsFORUM Roskilde har den indledende dialog og matcher virksomheden med en energivejleder. 

2) Energivejlederen kontakter virksomheden. Nogle energivejledere tager et formøde eller en telefonsam-

tale med henblik på en forventningsafstemning. 

3) Energivejlederen foretager energitjek ved besøg på virksomheden af cirka to timers varighed, hvor der 

også er en repræsentant fra virksomheden til stede. Således drøftes mulighederne på stedet, og efterføl-

gende udarbejder energivejlederen en energirapport. 

4) erhvervsFORUM Roskilde sender en mail til virksomheden med energirapporten samt evt. bilag. Det er 

op til virksomheden at tage handling på baggrund af rapporten. Energivejlederen eller erhvervsFORUM 

Roskilde foretager en efterfølgende telefonisk opfølgning. 

5) erhvervsFORUM Roskilde varetager en Grøn Puls ”helpdesk”, som virksomhederne kan kontakte med 

henblik på at få støtte til at søge relevante støtteordninger, herunder Energistyrelsens støtteordning til 

VE-proces, som Grøn Puls har haft særligt fokus på at understøtte i 2015 og 2016. 

Rapporten har på baggrund af en analyse af indsatser rettet mod SMV’er fra Energistyrelsen/ Energispare-

sekretariatet, kommuner og private aktører, som formål at give input til Grøn Puls’ indsats over for virksom-

heder i Roskilde Kommune. Rapporten beskriver, hvad der motiverer og begrænser SMV’er i at foretage 

energibesparelser, og hvilke typer beslutningstagere i virksomhederne, Grøn Puls vil møde. 

 

Følgende anbefalinger blev givet til Grøn Puls: 

 
8 Knudsen, H. H., & Bolwig, S. (2016). Energieffektivisering i SMV - motivation og barrierer, Anbefalinger til Grøn Puls i Roskilde Kom-

mune. 
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• Løft visionen, skab ’hype’, læg langsigtede planer 

• Hovedbudskabet skal have punch! 

• Hvilke virksomheder skal henvendelsen rettes til? 

• Grøn Puls energihåndværkernetværket og energivejlederne 

• Hav fokus på få teknologier i samtalen 

• Dialogbaseret første henvendelse 

• Lokale cases/eksempler fra lignende virksomheder 

• ERFA-møder – Hands On 1:1 – showrooms 

• LED-belysning – udbud eller leasing 

• LED-kampagne der har hovedfokus på detailbranchen. 

• Kampagne rettet mod mellemstore engrosvirksomheder 

• Kampagne til hoteller/restauranter i Roskilde Kommune 

• Ressourcer online og www.GronPuls.dk 

For uddybning af anbefalingerne mm, se rapporten fra DTU. 

 

Antropologisk undersøgelse af SMV’ers behov i forhold til databaseret energiledelse (2019) 

 

Som en del af et igangværende projekt kaldet ”Nem Databaseret Energiledelse”, der er støttet af ELFORSK, 

er der gennemført en energiantropologisk undersøgelse af SMV’ernes behov og motivation9. Hensigten med 

undersøgelsen var at få dyb indsigt i, hvordan installatørerne skal tilgå og kommunikere med SMV'erne for få 

dem til at interessere sig for og guide dem til databaseret energiledelse.  

 
Der er i denne forbindelse opnået nogle generelle indsigter om SMV’ers kultur mm. For eksempel nævnes, 

at der er en ’iværksætterkultur’ hos virksomhederne, som betyder, at de er meget åbne overfor nye ideer og 

motiverede til at foretage ændringer, hvis de kan se potentialet. Et potentiale er i virksomhedernes øjne of-

test af økonomisk karakter, også fordi opgaver af denne art tit ender hos den medarbejder, der står for 

SMV’ens økonomi. Generelt ønsker SMV’erne mere ”handling” fra start fremfor en større energigennemgang 

og mange målsætninger nedfældet på papir. Derfor giver det bedre mening at starte med enkelte mindre 

projekter, og udbrede når de enkelte initiativer har vist, at energiarbejdet er ”en god idé”. Deres rådgivere 

skal tale mindre om anlæg og kWh, og mere om produkter, fordele og kroner/øre, ligesom det er et plus at 

kunne fremvise relevante cases fra lignende virksomheder, som den enkelte SMV kan spejle sig i. Hvis dette 

lykkes, betyder de ofte korte beslutningsgange i de mindre virksomheder, at projekter kan sættes i gang rela-

tivt hurtigt.  

 

Selvom de interviewede SMV’er er forskellige i deres størrelse og arbejdsområder, var der alligevel nogle 

fællestræk, der gør sig gældende i den måde, de er organiseret og tænker på bl.a.: 

 

• Iværksætterkultur og korte beslutningsgange 

• Manglende ressourcer til og manglende prioritering af energiarbejde 

• Det kræver kun én medarbejders interesse at sætte energi på dagsordenen 

• Der kan være behov for eksterne ressourcer, hvis et fokus på energi skal fastholdes 

• Den største motivationsfaktor er og bliver økonomi 

• Nogle projekter er mere brandingmæssigt værdiskabende end andre 

• Kunder eller medarbejdere kan påvirke virksomhedens motivation til at arbejde med energi 

• Ejer/lejer problematikker 

 
9 Antropologisk undersøgelse af SMV’ers behov i forhold til databaseret energiledelse, Delrapport Elforsk projekt nr. 351-014, august 

2019 

http://www.gronpuls.dk/
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b) Udvalgte programmer og projekter 

 

CARBON 20-projektet (2011-2013) 

 

CARBON 20-projektet10 blev søsat i januar 2011 som et Offentligt-Privat Partnerskabsprojekt, hvor partnerne 

skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2-reduktion på lokalt niveau. Bag projektet 

stod Green Cities og kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København samt 

Næstved Kommune, Kommunernes Landsforening, DTU, Aalborg Universitet, Gate 21 og Business Kolding. 

 

Projektet, der løb fra januar 2011 - december 2013, havde et samlet budget på 16 mio. kr., hvoraf 50% finan-

sieres af EU’s Life+ program og 50% finansieres af de deltagende partnere. Dvs. et ikke ubetydeligt budget. 

 

Målet med projektet var, at få 100 virksomheder til at reducere deres CO2-udledning med 20 procent gen-

nem en afprøvning af nye metoder til, hvordan kommuner, erhvervsliv og universiteter i højere grad kan sam-

arbejde om energibesparelser og reduktion af drivhusgasser. Projektets resultater var, at 119 virksomheder 

sagde ja-tak til at indgå et partnerskab om energibesparelser med deres lokale kommune.  

 

Virksomhederne havde på sluttidspunktet for projektet opnået en besparelse på 22 % i gennemsnit. I løbet af 

projektet har kommuner, virksomheder og universiteter samarbejdet om tiltag lige fra klimamad og skovrejs-

ning til vejbrønde og server-rum. De energiscreeninger, der er foretaget i virksomhederne viser, at der især 

er store energibesparelser at hente ved opsætning af LED-belysning, temperaturregulering i serverrum og 

isolering af bygninger.  

 

Metoden der blev anvendt: 

 

• Kommunernes tilsynsmedarbejdere varetager den indledende kontakt til virksomhederne. 

• Tilsynsmedarbejderen foretager et besøg hos virksomheden og anvender en guide for besøget. 

• Virksomheden kommitter sig med et klimapartnerskab og underskriver en 

partnerskabsaftale. 

• Virksomheden får en teknisk gennemgang/ en screening af en ekstern energirådgiver. 

• Kommunen følger op og udarbejder sammen med virksomheden en handlingsplan. 

 

CARBON 20’s resultater:  

 

• 119 virksomheder nedbragte udledning af drivhusgasser med gennemsnitligt 21,5% over gennem-

snitligt 3,5 år.  

• Der er realiseret energieffektiviseringer med en samlet investering på 24 mio. kr.  

• 70 % af virksomhederne er små virksomheder med færre end 50 ansatte. 

• De fleste virksomheder kan realisere 20 % energibesparelser med 3 års tilbagebetalingstid. 

Styr Energien 1.0 (2014-2016) 

 
Styr Energien 1.0 havde til hensigt at skabe energibesparelser hos små og mellemstore virksomheder ved at 
gøre det til en løbende aktivitet, der er omfattet af kommunernes klimaplaner og som et led i den kommunale 
erhvervsstrategi, til gavn for klimaet og virksomhederne, frem for en ad hoc aktivitet, som det ofte er tilfældet 
i dag. Projektet var især henvendt til autovirksomheder, der var omfattet af kommunernes tilsynspligt samt 

 
10 Se: https://www.gate21.dk/project/carbon-20/ 
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virksomheder der ikke var den primære målgruppe for energiselskaberne i forhold til køb af energibesparel-
ser. 
 
Partnere i projektet var Gladsaxe, Høje-Taastrup, Ballerup og Furesø kommuner.   
 
En af konklusionerne på projektet var at opfordrer kommunerne til at indføre et øget energi-fokus i kommu-
nens egne politikker og inddragelse af flere partnere i arbejdet med energioptimering af det lokale erhvervs-
liv. Kommunerne opfordredes også til at lade andre aktører tale energi-omstilling med erhverv fremfor miljø-
tilsynsfolk. Det kunne fx være erhvervsråd eller lign. 
 
Resultatet af projektet var at de kommunale deltagere blev klædt meget bedre på i forhold til at tale energi 
med virksomhederne. Virksomhederne var fortsat svære at rekruttere, men vurderes nemmest til at få i en-
gagement ved fokus på et energiområde fx belysning.   
 
De rekrutterede virksomheder var positive overfor deltagelse da de dels havde fået energi-input til deres virk-
somhed men også en øget dialog med deres kommune.  
 

Bæredygtig Bundlinje 1.0 (2015 – 2019) 
 

I projekt Bæredygtig Bundlinje 1.0 er arbejdet med grøn omstilling hos 100 SMV´er i Region Hovedstaden. 

En væsentlig del af arbejdet foregik omkring energi, og Energitjenesten gennemførte i den anledning 27 

energitjek, hvorfra der overordnet blev konkluderet flg.: 

• Virksomhederne med de største anlægsaktiver har de dyreste investeringer i energioptimering. 

• Men de har også de største besparelsespotentialer. Dermed er deres tilbagebetalingstid ofte bedre, 
trods en dyrere investering. Fx kan hoteller og konferencecentre ved udskiftning af oliefyr ofte have 
udsigt til hurtigere tilbagebetaling end cafeer og lign, der har udskiftet nogle pærer.  

• Bygningsoptimering er afgjort det mest populære energitiltag - over tre gange så mange virksomhe-
der har arbejdet med det fremfor fx energioptimering af køretøjer. 

• Energioptimeringer har stået for 73 pct. af besparelsespotentialet i tons CO2 i hele projektet 

Nogle virksomheder kan drage ekstremt meget værdi af en energioptimering. Bedste cases var en restau-

rant med en årlig potentiel besparelse på 120.461 kr., og med indtjent investering efter 2,4 år.  
 

Som tidligere nævnt blev med udgangspunkt i de 27 virksomheder påvist energibesparelsespotentialer 

svarende til 24 % pr. virksomhed i gennemsnit på el og 34 % i gennemsnit på varme11.  

 

Grønne Erhvervs handel- og serviceprojekt (2014-2016) 

 

Københavns Kommunes Grønne Erhverv iværksatte i årene 2014-16 en række spændende udviklingspro-

jekter med det mål, at benytte markedet som driver til at opnå elbesparelser i kommunens cirka 12.000 han-

dels- og servicevirksomheder (herefter benævnt H&S virksomheder). Rådet for Grøn Omstilling (daværende 

Det Økologiske Råd) gennemførte for Københavns Kommune en evaluering af udviklingsprojekterne i 

201612. 

 

 
11 Se Energitjenestens opsamling her https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redyg-

tigBundlinje.pdf 
12  Evaluering Af Projekter Under Handels- Og Service-Projektet 2015-2016 

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2019/03/Opsamling-Energirapporter-B%C3%A6redygtigBundlinje.pdf
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Baggrunden for udviklingsprojekterne var, at Københavns Kommune har en stor koncentration af H&S virk-

somheder. Elforbruget for samtlige H&S virksomheder udgør 58% af det samlede erhvervsmæssige elfor-

brug i København – et elforbrug der var støt stigende. Grønne Erhverv i Københavns Kommune fokuserede i 

Handels- og Serviceprojektet, på at udvikle en række forskellige projekter, der havde til hensigt at bidrage til 

en reduktion af elforbruget blandt H&S virksomheder. 

 

Evalueringen omfattede følgende projekter: 

 

• One-Stop-Shop Elbesparelser i erhvervsbygninger – Smith Innovation 

• Københavnermodellen – Smith Innovation 

• Mønstergenkendelse, fjernaflæste energiforbrugsdata til energieffektivisering – Viegand Maagøe 

• Leasing af LED-lys – Viegand Maagøe 

• Mobile online målinger af elforbrug – R&M-EL 

• Netværk for grønne restauranter – groconsult 

I nedenstående skema er sammenfattet resultaterne af de 6 udviklingsprojekter, idet projekternes udviklings-

stadie, udviklingspotentiale, elbesparelsespotentiale og kommunens fremtidige rolle er beskrevet. 

PROJEKT UDVIKLINGSSTADIE 
UDBREDELSESPO-

TENTIALE 

ELBESPARELSESPO-

TENTIALE VED UD-

BREDELSE 

KØBENHAVNS KOMMU-

NES FREMTIDIGE 

ROLLE 

1. One-stop-

shop 

Tilbud til kontorejen-

domme og hoteller om 

hjælp fra den indle-

dende kontakt til reali-

sering af energibespa-

relserne 

Fase 4 

Forretningsplanen er i 

iværksat på markeds-

mæssige vilkår, og vil i 

løbet af de kommende 

måneder føre til elbe-

sparelser. 

MELLEM 

Det kræver stor indsats 

at få virksomheder til at 

deltage. 

HØJT 

Potentialet for elbespa-

relser i kontorejen-

domme er højt, fordi 

ejer/lejer-paradokset 

fjerner motivationen for 

energi-investeringer. 

LAV 

Den hovedansvarlige for 

projektet viderefører selv 

forretningsplanen i egen 

virksomhed. Kommunen 

kan have en understøt-

tende rolle i forbindelse 

med udbredelse af forret-

ningsplanen. 

2. Københav-

nermodellen 

Udbredelse af grønne 

lejekontrakter i forbin-

delse med store kon-

torejendomme 

Fase 4 

Forretningsplanen er i 

iværksat på markeds-

mæssige vilkår, og vil i 

løbet af de kommende 

måneder føre til elbe-

sparelser. 

MELLEM 

Det er en tidstung og 

ressourcekrævende 

proces, med mange ak-

tører som skal blive 

enige. 

HØJT 

Potentialet for elbespa-

relser i kontorejen-

domme er højt, fordi 

ejer/lejer-paradokset 

fjerner motivationen for 

energi-investeringer. 

MELLEM 

Den hovedansvarlige for 

projektet viderefører selv 

forretningsplanen i egen 

virksomhed. Kommunen 

kan have administrativ 

rolle i forbindelse med ud-

bredelse af forretningspla-

nen. 

3. Mønstergen-

kendelse 

Identifikation af energi-

besparelsespotentialer 

Fase 2 

Projektidéen er afprøvet 

sammen med potenti-

elle aktører.  

MELLEM 

Der er behov for videre-

udvikling af forretnings-

planen bl.a. ved at 

HØJT 

Brug af fjernaflæste 

energiforbrugsdata vil 

på sigt rumme store 

HØJ 

Projektet vil gå i stå uden 

kommunens fortsatte ak-

tive involvering og støtte 
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Som det fremgår af skemaet, havde projekterne ”mellem” til ”høje” potentialer for elbesparelser og udbre-

delse, men flere af projekterne ville gå i stå uden kommunens fortsatte aktive involvering og støtte. 

 

En opfølgning i dag viser, at projekterne One-Stop-Shop og Københavnermodellen (Grønne lejekontrakter) 

lever videre i dag, idet firmaet SustainSolutions mere eller mindre er inspireret af projektet One-Stop-Shop 

og bygger på samme idé. De grønne lejekontrakter lever også, og SustainSolutions bruger dem bl.a. i deres 

dialog med ejendomsejere. 

 

SustainSolutions tilbyder i dag at bistå virksomheder og offentlige institutioner at hjælpe fra start til slut efter 

nedenstående model, som er inspireret af One-Stop-Projektet. 

 

i butikker og kontorer 

gennem analyse af 

fjernaflæste forbrugs-

data  

gennemføre et større 

udviklingsprojekt. 

muligheder for energief-

fektivisering i handels- 

og servicesektoren og 

andre sektorer. 

bl.a. i forbindelse med 

gennemførelsen af det 

nævnte større udviklings-

projekt. 

4. Leasing af 

LED-lys 

Afprøvning af leasing 

som finansieringsmo-

del i forbindelse med 

udskiftning af belysning 

i handels- og service-

branchen 

Fase 2 

Projektidéen er afprøvet 

sammen med potenti-

elle aktører. 

MELLEM 

Der er behov for videre-

udvikling af forretnings-

planen og af leasing-

konceptet for at sikre, at 

flere virksomheder, le-

verandører og leasing-

udbydere finder koncep-

tet interessant. 

HØJT 

Der er identificeret store 

energibesparelser (cirka 

63% af elforbruget til 

belysning i de besøgte 

virksomheder). 

HØJ 

Projektet vil gå i stå uden 

kommunens fortsatte ak-

tive involvering. 

5. Mobile online 

målinger af 

elforbrug 

Udvikling og afprøvning 

af udstyr til datalogning 

af faktisk elforbrug i re-

stauranter og storkøk-

kener 

Fase 2 

Projektidéen er afprøvet 

sammen med potenti-

elle aktører, og forret-

ningsplanen er beskre-

vet. Men der er behov 

for videreudvikling af 

forretningsplanen, før et 

kommercielt koncept er 

klar. 

HØJ 

Den hovedansvarlige for 

projektet oplever efter-

spørgsel fra branchen. 

Der er desuden potenti-

ale for at udbrede forret-

ningsplanen til andre 

brancher på sigt. 

HØJT 

Brug af datalogger til at 

måle virksomheders el-

forbrug rummer store 

potentialer for energief-

fektivisering af energi-

tunge erhverv hvor per-

sonalets adfærd spiller 

en rolle. 

LAV 

Den hovedansvarlige for 

projektet videreudvikler 

selv forretningsplanen i 

egen virksomhed. Køben-

havns Kommune kan 

have en understøttende 

rolle i forbindelse med ud-

bredelse af forretningspla-

nen. 

6. Netværk for 

grønne re-

stauranter 

Netværksmøder for re-

stauranter og leveran-

dører som inspiration til 

grøn køkkendrift   

Fase 5 

Forretningsplanen er i 

iværksat på markeds-

mæssige vilkår, og der 

er gennemført elbespa-

relser. 

HØJ 

Forretningsplanen kører 

succesfuldt på markeds-

mæssige vilkår. Dog 

kan der arbejdes på, at 

få udvidet netværket, el-

ler oprette tilsvarende 

netværk. 

MELLEM 

Medlemmerne i netvær-

ket gennemfører gene-

relt miljøforbedrende til-

tag, hvori elsparetiltag 

indgår, men ikke nød-

vendigvis er førstepriori-

tet. 

LAV 

Projektet kører videre på 

markedsmæssige vilkår, 

og det lader til at det er 

kommet godt fra start i 

2016. 
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Figur 6. Model for SustanSolutions arbejde med virksomheder 

 

SustainSolutions har i dag stået for en række projekter hos virksomheder, som må betegnes som værende 

større SMV’er. 

 

Tilbuddet om Mobile online målinger af elforbrug videreføres af R&M-EL og udvikles løbende. R&M-EL sam-

arbejder med Kenn Storkøkken, hvor de markedsfører konceptet under navnet ”fang fråserne og spar på 

energien”. Denne forretningsmodel udvidet med et samarbejde med PRO-gruppen omkring ventilation i Styr 

Energien 2.0 og er et eksempel på en forretningsmodel, der er blevet udviklet via Styr Energien 2.0 (se bilag 

f) 

 

Netværk for grønne restauranter videreføres af groconsult under navnet Netværk for Foodservice. Netværks-

møderne gennemføres i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen sætter fokus på bæredygtig forret-

ningsudvikling inden for foodservice.  

 

Effektiv Energi – Fyn (2013-2015, 2018) 

 

Projektet er et samarbejde mellem Erhvervshus Fyn, 3 fynske energiselskaber (Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, 

SEF – Sydfyns Elforsyning), 1 energirådgiver og 10-12 serviceleverandører (installatører m.v.) som leverer 

tilbud til SMV’er med et årligt energiforbrug under 1. MWh.  

 

Projektet blev udviklet med støtte fra EU’s Regionalfond i 2013-2015, og er fra 2016 videreført af de involve-

rede parter uden ekstern finansiering.  

  

Indsatsen finansieres ved, at Energiselskaberne køber virksomhedernes energibesparelse til en fast pris på 

15 øre/kWh/år som led i deres energispareindsats. Her ud over betaler energiselskaberne et standardbeløb 

til en energikonsulent for hver energirapport. Endvidere bruger Erhvervshus Fyn ressourcer på at drive pro-

jektet – i størrelsesordenen ½-1 fuldtidsstilling. 

 

Energitjekket er en gratis screening ud fra en tjekliste, der gennemgås på virksomheden, og en screenings-

rapport, der viser økonomien i de mest rentable energibesparelser. Virksomhederne får en samlet rapport 
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med besparelsesforslag og tilbud fra service-leverandørerne som tilsammen udgør et fuldstændigt beslut-

ningsgrundlag.   

 

Hvis virksomheden ikke implementerer 50 % af energibesparelserne med under 2 års tilbagebetalingstid, 

opkræves 5.000 kr. for den leverede ydelse. Energikonsulenten følger op over telefonen, når virksomhe-

derne har modtaget rapporten. 

 

Fokusområder er på proces- og bygningsteknologier med kort tilbagebetalingstid: Belysning, køleanlæg, var-

meanlæg, elektronisk styring, port-styring, trykluftanlæg og lækager, fejl i fjervarmeinstallationer mv. Der var 

desuden fokus på det daglige vedligehold, der kræver, at virksomhederne selv følger op.  

 

Der er fra 2014 og frem screenet over 250 virksomheder. I dag gennemfører over 60 % af de screenede virk-

somheder hele eller dele af de foreslåede investeringer, og tilbagebetalingstider ligger typisk under 3 år. Set 

over perioden 2016 til 2020 har virksomhederne i gennemsnit sparet svarende til 149.000 kWh/år. 

 

 
 

Den høje andel af implementeringer tilskrives forretningsmodellen bag Effektiv Energi, herunder Erhvervshu-

sets rolle som uvildig formidler.  

 

Projektet bruges som døråbner for introduktionen af øvrige tiltag – bl.a. større projekter med udnyttelse af 

overskudsvarme samt introduktion til FN’s Verdensmål som strategisk grundlag for virksomhedens bæredyg-

tighedsindsats. 

 

Indsatsen er pt. udfordret med nedlæggelsen af energispareordningen, som fritager energiselskaberne fra 

deres energispareforpligtelse og dermed fjerner deres motivation for at bidrage i projektet. Der søges pt. al-

ternative løsninger for en videreførelse af projektet. 

 

ProjectZero Sønderborg 

 

ProjectZero bæres af en stærk fælles vision om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029. Det skal 

dels ske gennem energieffektivisering og dels ved omlægning fra fossile til vedvarende energikilder. 

Er 
implementeret

;
43%

I gang;
8%

Forventes i 
2020;
13%

Gennemføres 
ikke;
36%

ANTAL VIRKSOMHEDER 2006-2020
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ProjectZero omfatter således både kommunens egen indsats, erhvervslivet, borgerne og uddannelsesinstitu-

tionerne m.v. 

 

ZEROcompany: Alle virksomheder, som er med i programmet, formulerer en målbar klimastrategi med en 

målsætning om at reducere CO2-udledningen med minimum 10 % inden for et år.  

 

Ét af partnerskabets tiltag er, at få butikker til at lave energibesparelser, hvorefter de bliver ZERObutik- certi-

ficeret. Butikker der har reduceret energiforbruget med 10 % på et år, kan kalde sig ZERObutik. Områdets 

certificerede elektrikere foretager i dag screening af butikkerne, som efterfølgende modtager både klister-

mærker til butiksruden samt certifikater. 

 

Sønderborg har i 2017 realiseret en CO2-reduktion på 35 %. Ud af de omkring 300 butikker i Sønderborg 

området, er 160 nu ZERObutikker. Hovedparten har lavet en reduktion på 10-20 %, men fire butikker har re-

duceret deres forbrug med 51-70 %. 

 

Fakta om ZERObutik:  

 

• En ZERObutik modtager et diplom samt et klistermærke til butiksruden 

• Det er et synligt bevis over for kunder på, at butikken gør aktiv indsats for klimaet 

• Diplomet fremhæver butikkens samlede CO2-besparelse og de indsatsområder, man har arbejdet 

med for at opnå den. 

• Af 300 butikker i Sønderborg området, er 160 nu ZERObutikker 

• Hovedparten har lavet en reduktion på 10-20 % 

• Fire butikker har reduceret forbruget med 51-70 % 

Se mere om ZERObutik: https://rgo.dk/zerobutik-klimamaerke-i-sonderborg/ 

 

c) Projektets resultater sammenholdt med øvrige erfaringer 

Denne afrapportering har vist, at nogle af resultaterne fra Styr Energien 2.0, ikke er unikke for projektet. Re-

sultater, udfordringer og anbefalinger som ses i denne evalueringsrapport, ses også i andre lignede projek-

ter, beskrevet i kapitel 3. I daværende Økologiske Råds rapport 2014, blev der redegjort for at grundet til at 

SMV’er ikke arbejder aktivt mod energieffektivisering skyldes mangel på viden hos SMV’erne. Det samme 

ses i Styr Energien 2.0. En manglende viden på hvad en energieffektivisering betyder – ikke mindst på bund-

linjen. Ligeledes gælder det for begge rapporter/projekter, at der er en forståelse hos SMV’erne, at der arbej-

des mere med SMV’ens egen ’produktion’ end energieffektivisering – prioriteringen ligger andetsteds. Begge 

elementer går igen, som noget der ses som en udfordring for, at det kan lykkedes at få SMV’erne til at ener-

gieffektivisere. 

 

I Energistyrelsens rapport fra 2015, ses der ligeledes en sammenligning med Styr Energien 2.0 – der er en 

manglende motivation hos SMV’erne for at energieffektivisere. Dog viser rapporten fra Energistyrelsen også, 

at der er en sammenhæng mellem størrelsen på SMV’en (antal ansatte) og energieffektiviseringen. Denne 

sammenligning er ikke set i Styr Energien 2.0. Det kan dog skyldes at rapporten fra Energistyrelsen er base-

ret på et større SMV-grundlag.  

 

I den antropologiske undersøgelse der også henvises til i kapitel 3, ses det, at der er en iværksætterånd og 

lyst til optimering i SMV’er, som kan medføre lysten til at gennemføre energieffektivisering. Denne sammen-

ligning er ikke set i Styr Energien 2.0 – her har projektets partnere modsat oplevet en mangel på engage-

ment til energieffektivisering hos SMV’en. En årsag hertil, kan være at SMV’erne i Styr Energien 2.0 har væ-

ret ”for store” til at have iværksætterånd. Den antropologiske undersøgelse viser dog andre elementer, som 

går igen i Styr Energien 2.0: Der er mangel på ressourcer hos SMV’erne, der er brug for ekstern hjælp hos 

https://rgo.dk/zerobutik-klimamaerke-i-sonderborg/
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SMV’erne, samt den økonomiske faktor har en stor betydning for om SMV’en imødekommer energieffektivi-

sering. 

 

Slutteligt har Københavns Kommune Grøn Erhverv testet forskellige forretningsmodeller, hvor potentialet 

mm blev beskrevet i kapitel 3. Her er testet en one-stop-shop forretningsmodel, som har vist at have et stort 

potentiale. En lignede forretningsmodel er blevet testet i Styr Energien 2.0 (forretningsmodel 1). Denne mo-

del viste sig også at være den mest ’populære’ i Styr Energien 2.0 (næsten halvdelen af de deltagende 

SMV’er i Styr Energien 2.0 fik tilbudt denne forretningsmodel). Det vil sige den traditionelle model med book-

ning af en energirådgiver (i dette tilfælde diverse leverandører) er fortsat den mest interessante. Formentlig 

da den koster virksomheden mindst tid. Det kan derfor drages ud, at en forretningsmodel hvor SMV’erne 

ikke skal flere steder hen for at opnå energieffektivisering er at foretrække, og kan være med til at opnå det 

store energibesparelsespotentiale der ligger hos SMV’erne.  

 

Via Styr Energien 2.0 kan også drages at de små og mellemstore virksomheder tilsyneladende fortsat ikke 

ser energi (driftsoptimering) som et konkurrenceparameter siden det fortsat ikke er i hverdagsfokus hos 

disse.  



 

 

1. Anbefalinger til arbejdet med energibesparelser hos SMV 
 
På baggrund af opsamlingen på Styr Energien 2.0 samt gennemgang af relaterede indsatser anbefales 
følgende i forhold til at fremme reduktion i energiforbruget hos SMV´er: 
 

- Det er lykkedes flere steder herunder i Styr Energien 2.0, at få engageret SMV´erne i at deltage i 
forskellige projekter, men det kræver, at en lang række aktører som kommuner, energiselskaber, 
håndværksvirksomheder mm arbejder sammen, og at der bindes penge ”i halen” af projekterne 
enten i form af tilskud fra energiselskaberne, EU’s Regionalfonds midler, kommunale midler, 
midler fra Energifonden eller tilskud fra staten mm. Økonomien spiller fortsat en stor rolle i dialo-
gen med erhverv og det vil derfor være tilrådeligt, at staten skaber rammer, der støtter op om 
energitiltag hos SMV´er. For eksempel via tilskud.  
 

- Virksomhederne vil gerne energioptimere, men mangler tid, viden og ressourcer til at gennem-
føre arbejdet. De ser ikke energioptimering som et konkurrenceparameter endnu, men grundet 
FN´s verdensmål samt regeringens klimapartnerskab indenfor energi og forsyning (altså et poli-
tisk fokus) forventes det, at der vil sættes endnu mere fokus på ansvarlig drift (i klimapartnerska-
bet omtales for eksempel ”en grøn samfundskontrakt”). Det anbefales på baggrund af denne rap-
ports resultater at tale indsatser ind i denne kontekst overfor virksomhederne. Altså sæt energi-
indsatsen ind holistisk på virksomheden og få virksomheden til at se sådan på energiforbruget – 
som en indsats i en større ramme/helhed, der omhandler for eksempel virksomhedens klima-
regnskab, CSR-regnskab el. lign. 
 

- Inddrag non-energy benefits i dialogen – både med leverandører der med fordel kan sælge ener-
gitiltag ind på et bredere felt af argumenter end kun det økonomiske. Men også i dialogen med 
virksomhederne. FN´s verdensmål har vist sig i projektets sidste fase at være en glimrende 
ramme for at arbejde med energi (verdensmål nr. 7 - Bæredygtig energi) til at rammesætte ind-
satsen.  
 

- Brug en betragtelig indsats på at sætte dig ind i målgruppen og planlæg besøg og kommunika-
tion derefter. Det er alfa omega, at virksomheden føler sig set og hørt og bliver løftet i indsatsen. 
Det vidner tidligere projekter om og det bevidner Styr Energien 2.0 også.  
 

 

- Selv om, at kommunerne, der deltog i Styr Energien 2.0, havde svært ved at rekruttere virksom-
heder til at deltage i projektet, viser erfaringer fra andre kommuner fx Sønderborg (Project Zero), 
Københavns Kommune, kommunerne på Fyn, Roskilde Kommune mfl., at kommunerne kan 
spille en central rolle i forhold til at få de lokale SMVér engageret i bæredygtighed og at reducere 
energiforbruget. Kommunerne kan skabe et ”hype”, så borgere og virksomheder motiveres til at 
deltage i forskellige initiativer. Kommunerne kan desuden stå for uddannelse af lokale håndvær-
kere og etablere netværk. I Bæredygtig Bundlinje projekterne faciliterer kommuner også og det 
lader til at være en udfordring også her, når det er en rolle, der ligger ud over fx den normale 
rolle for en miljøtilsynsmedarbejder. Det anbefales på denne baggrund at lade både miljøafdelin-
ger og erhvervsafdelinger stå for tilgangen til virksomhederne. Erhvervsafdelinger har typisk en 
anden dialogform og denne form kunne meget vel danne bro hurtigere til virksomhederne. 
 

 

- Vær bevidst om, at de lavthængende frugter ikke er taget og, at der vurderes et besparelsespo-
tentiale uanset gennemførte tidligere energiforbedringer. Dette er en klar konklusion på bag-
grund af leverandørers indmeldinger i Styr Energien 2.0. 
 

 

- Endelig viser erfaringer fra bl.a. Effektiv Energi – Fyn, at der er brug for en vedvarende og opføl-
gende proces, hvor en energirådgiver hjælper virksomhederne fra start til slut og følger op, så 
projekterne ikke går i stå hos virksomhederne. Dette er naturligvis ressourcekrævende og kræ-
ver en eller anden form for ekstern finansiering. 
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4. Bilag 

a) Oversigt over deltagende virksomheder  

 

Navn Geografisk loka-

tion 

Branche Rekrutteret af? Forretningsmodel 

gennemført? 

Antal ansatte Antal årsværk 

Celsa Steel Egedal Industri Egedal Kommune Ja 100-199  50-99 

Patricks Bake Shop   

(Jasmins Bageri) 
Gentofte Detailhandel Gentofte Kommune Ja 

10-19  2-4  

B2 Auto Gentofte Auto Gentofte Kommune Ja  ?  ? 

Madhus24 Gentofte Restaurant Gentofte Kommune Ja 20-49  10-19  

Thaicooking Gentofte Restaurant Gentofte Kommune Nej 20-49  10-19  

Arnivara Industrilakering A/S Gentofte Industri Gentofte Kommune Ja 10-19  10-19  

Dyssel  Gentofte Tømrerfirma Gentofte Kommune Nej 10-19  5-9  

XL Print Gentofte Trykkeri Gentofte Kommune Ja 5-9  5-9  

Christian Bruun keramik Gentofte Keramiker Gentofte Kommune Ja  1  1 

Well-Come Fitness og Spa Gentofte Wellness Gentofte Kommune Ja 20-49  10-19  

Plejehjemmet Adelaide Gentofte Plejehjem Gentofte Kommune Ja  100-199  50-99  

Capio Privathospital Gentofte Privathospital Gentofte Kommune Ja 516 317 

Lindpro Glostrup El-installation ? Ja 500-999  500-999  

Madkunsten, Helsingør Helsingør Restaurant Horesta Ja 5-9  2-4  

Restaurant Blue Elephant København Restaurant Horesta Ja 5-9  5-9  

Marchio Q REI København Restaurant Horesta Ja 1 2-4  

Il Gallo Nero København Restaurant Horesta Ja 2-4  2-4  

Pincho Nation København Restaurant Horesta Ja 20-49  10-19  

L'Education Nationale København Restaurant Horesta Ja 10-19  5-9  

YOBurger København Restaurant Horesta Nej  ?  ? 

Bdr. Price København Restaurant Horesta Ja  ?  ?  

Docken København Restaurant Horesta Ja (igangværende) 20-49  10-19  
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DGI Byen København Restaurant Horesta Ja 200-499  100-199  

Caviar House København Restaurant Horesta Ja 10-19  10-19  

Grøften, Tivoli København Restaurant Horesta Ja 50-99  50-99  

Arbejdermuseet København 
Museum 

Via Bæredygtig Bund-

linje Ja 50-99  20-49  

Diakonissestiftelsen København 
 

Via Bæredygtig Bund-

linje Nej 200-499  200-499  

Villa Vino København Restaurant Horesta Ja 10-19  5-9  

Den Gamle Digegård Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Nej 

10-19  2-4  

Harmonien Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Ja 

20-49  2-4  

Restaurant Bangs Have Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Nej 

10-19  5-9  

Restaurant Fjorden Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Nej 

10-19  5-9  

Skovridergården Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Nej 

20-49  10-19  

Femø Kro Lolland-Falster Restaurant 
Lolland Falsters Turist-

råd 
Nej 

5-9  2-4  

Rest. Håndværkeren i Ros-

kilde 
Roskilde Restaurant Horesta Ja 

5-9  2-4  

Accelink Danmark Rudersdal Elektronik Rudersdal Kommune Nej 50-99  50-99  

Nærum Steakhouse Rudersdal Restaurant Rudersdal Kommune Ja (igangværende) 2-4  1  

Deichmann Planter Rudersdal Gartneri Rudersdal Kommune Ja (igangværende) 20-49  20-49  

Social Foodies isbar Rudersdal Restaurant Rudersdal Kommune Ja 100-199  20-49  

Holte Frugt Rudersdal Detailhandel Rudersdal Kommune Nej 5-9  1  

Danaflex Rudersdal Høreapperater Rudersdal Kommune Nej 10-19  5-9  

Unicars Rudersdal 
 

Rudersdal Kommune Ja 20-49  20-49  

Sveistrup / Sveistrup Ejen-

domme  
Rudersdal 

Producent af ka-

meraer mv 
Rudersdal Kommune Ja (igangværende) 

1  1  
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b) Slagelses Kommunes onepager samt annonce i Sjællandske 
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c) Eksempler på kommunikationsmaterialer  
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d) Eksempler på presseklip  
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e) Eksempler på formidling af udvalgte forretningsmodeller 
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