
Lejre uddanner egne Energivejledere

Lejre er en klimakommune og tager titlen alvor-
ligt. Den sjællandske kommune uddanner egne 
medarbejdere til Energivejledere, energireno-
verer kommunale bygninger, opfordrer lokale 
håndværkere til at blive Energivejledere og flytter 
klimabudskabet ud til borgerne.

Lejre Kommune valgte i star-
ten af september at sende 
fire af sine egne medarbejder 
på Energivejlederkursus. 

Formålet var at give med-
arbejderne en bedre forstå-
else for energirenovering og 
dermed det bedst mulige 
udgangspunkt for at håndtere 
den bølge af energirenoverin-
ger, som ruller ind over den 
sjællandske kommune.

Centerchef for Center for 
Ejendomsdrift i Lejre Kom-
mune Christian Østeraas fortæller:

”Vi er på tredje år i gang med at energirenovere kom-
munens egne bygninger, og der kommer til at være 
flere energiprojekter henover de næste år. Derfor har vi 
prioriteret at opkvalificere vores egne medarbejdere på 
området, og vi har fået rigtig godt udbytte af Energivejle-
derkurset.”

Klimakommune forpligter
Som en af landets klimakommuner har Lejre forpligtet sig 
til årligt at nedbringe sit CO2 udslip med to procent. 

”En af effekterne ved at energirenovere bygninger er, at 
det medvirker til at reducere CO2 udslippet. Da vi som 
målsætning for energirenoveringstiltagene skal reducere 
forbruget af energi, går det klimamæssige og det økono-
miske så at sige hånd i hånd”, siger Christian Østeraas. 

”Da Lejre Kommune selv står for sine energirenoveringstil-
tag, giver det rigtig god mening, at vores egne bygherre-
rådgivere uddannes som Energivejledere. På den måde får 
vi en særlig kompetence ’in house’, som vi ellers skulle 
købe os til,” fortæller Christian Østeraas.

Energivejlederuddannelsen har hjulpet med at gøre kom-
munens medarbejdere endnu bedre til at udarbejde en 
helhedsvurdering af et projekt og formulere det relevante 
udbudsmateriale på den korrekte måde.

CASE om samspil mellem kommune og Energivejledere

”Da Lejre Kommune 
selv står for sine 
energirenoverings-
tiltag, giver det 
rigtig god mening, 
at vores egne 
bygherrerådgivere 
uddannes som ener-
givejledere.”

Centerchef Christan Østeraas, 
Center for Ejendomsdrift

Lejre Kommune

Også lokale håndværkere har været på 
Energivejlederkursus i Lejre:

”Det var et rigtig spændende og relevant kursus. 
Jeg tror, det bliver mere og mere vigtigt for os 
at have indsigt i alle aspekter af energirenove-
ring. Der er kommet drev i området her i Lejre, 
og folk er interesserede i flere forskellige tiltag. 
Jeg arbejder med varmepumper, men det er godt 
for mig at kunne byde ind med viden om de andre 
aspekter af energirenovering. Den type viden fik 
jeg på kurset, og jeg har allerede haft lejlighed 
til at bruge den overfor nogle kunder.”

Trolle Mikkelsen, 
tekniker hos Klimashop Aps



Klimafestival skaber fokus blandt borgerne

Energirenovering er en god investering for borgerne i 
Lejre kommune. For at sætte fokus på muligheder og 
fordele ved energirenovering har kommunen blandt andet 
tilbudt støtte til borgere, som har ønsket at få lavet et 
energitjek af deres bolig.

Tilbuddet er en del af 
den årlige klimafesti-
val i Region Sjælland. 
I den sammenhæng 
har Lejre Kommune 
i år valgt at stille 
skarpt på den enkelte 
borgers muligheder 
for at gøre en forskel 
for klimaet og for 
egen pengepung.

”Vi har et ønske om at 
flytte klimasnakken og 
mulighederne for at 
skride til handling tættere på borgerne. Vi vil gerne hjæl-
pe borgerne med at få styr på fordelene ved fx energi-
renovering, og støtte op om dem, der gerne vil tage det 
næste skridt,” siger klima- og bæredygtighedskoordinator 
Tina Unger.

Uddannelse skal starte hos håndværkerne selv
Med Lejre Kommunes tiltag til energirenovering af egne 
bygninger, og initiativer til at stimulere borgernes inte-
resse for emnet, håber man også at inspirere flere hånd-
værkere til at videreuddanne sig til Energivejledere.

”Det ville være positivt, hvis flere ønskede at opkvalifice-
re sig på energiområdet, fx ved at uddanne sig som Energi-
vejledere. Vi støtter gerne op om sådanne initiativer, men 
mener, at det skal starte hos virksomhederne selv. Vi har 

et velfungerende og velorganiseret netværk blandt hånd-
værkerne i Lejre og omegn, så der er gode muligheder 
for at opdyrke og sprede interessen,” siger Tina Unger og 
opfordrer til, at flere små og mellemstore virksomheder 
inden for bygge- og anlægsbranchen opkvalificerer sig som 
Energivejleder. 

En klar fordel er, at Energivejlederdiplomet uden tvivl åb-
ner døre for flere opgaver hos både private og offentlige 
kunder. 

I Lejre Kommune er der på nuværende tidspunkt 19 ud-
dannede Energivejledere.
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Klimafestival i Lejre Kommune

• Gratis energigennemgang af 20-28 huse
• Tilskud til inspirationsoplæg for grundejerfor-

eninger og bylaug
• Lån gør-det-selv-klimakuffert til energitjek af 

eget hus
• Tilskud til energitjek udført af en uddannet 

Energivejleder i private boliger
• Gratis telefonisk rådgivning hos Energitjene-

sten
• Rådgivningscaféer på Rådhuset med en uddan-

net Energivejleder fra Energitjenesten

Det ville være positivt, 
hvis flere ønskede at 
opkvalificere sig på 
energiområdet, fx ved 
at uddanne sig som 
Energivejledere. 

Tina Unger, 
Klima og bæredygtighedskoordinator,

Lejre Kommune
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