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Mindre virksomheder overser energifordele
Hver dag spilder små og mellemstore virksomheder penge på daglig drift og energi, fordi de overser
potentialet for energiforbedringer. Et Energivejledertjek kan ofte rette op på det og bane vej for
mærkbare besparelser.
Næsten 200.000 kr. sparet på den årlige elregning. Det er det lysende klare resultat af en
energigennemgang hos lastbilværkstedet H.E. Jørgensen i Haslev. 700 lysstofrør er nu skiftet ud med LED
lys. Det er Martin Nordly, Energivejleder og ejer af firmaet Green Tech FM, som dermed har skåret store
lunser af autoværkstedets energiregning.
Vedligeholdelsesopgaver finder de lavt hængende frugter
Green Tech FM i Slagelse er selv en mindre virksomhed, der har fået øjnene op for at hjælpe små og
mellemstore virksomheder til at finde og udføre energibesparelser. Martin Nordly siger:
”Som Energivejleder kan jeg få skubbet til virksomheden, sætte gang i processen og sørge for, at
energioptimeringen bliver til noget. Det er ofte noget, jeg tager op i forbindelse med almindelige
vedligeholdelsesopgaver, og når jeg kan se, at der er lavt hængende frugter, der er lige til at plukke.”
Tilbagebetalingstid på bare 15 måneder
Også Hotel Postgaarden i Sorø har opnået store energibesparelser efter at have samarbejdet med
Energivejleder Martin Nordly. Her har han bl.a. udskiftet almindelige elpærer i samtlige værelser med en
mere energivenlig type. Det samlede projekt har betydet en investering på 93.800 kr., men da
besparelsen løber op i 73.500 kr. pr. år, er tilbagebetalingstiden på kun 15 måneder.
Hotellets direktør Tommy Dam er tilfreds med de udførte energiforbedringer og kan godt forestille sig
flere investeringer af samme slags i fremtiden. Han siger:
”Både forløbet og resultatet har været som forventet, og jeg vil gerne anbefale andre SMV’er at få lavet
et Energivejledertjek.”
SMV’er kan få bedre drift gennem energibesparelser
Martin Nordly oplever, at energiforbedringerne ofte fører til store besparelser – også på længere sigt:
”En energigennemgang hjælper med at nedbringe de faste omkostninger - år efter år. I nogle tilfælde vil
indeklimaet som en sidegevinst også blive forbedret. Det sker, at en butik først bruger strøm til mange
halogenlamper i butikslokalet for at udstille varerne i bedst muligt lys, men så gør lamperne butikslokalet
så varmt, at butikken er nødt til at investere i et køleanlæg, der bruger strøm for at køle rummet ned.
Det kan imidlertid løses meget bedre, så ved at vælge en energirigtig og gennemtænkt løsning kan der
udover besparelser også opnås et bedre arbejdsmiljø og dermed en forbedret drift.”
Torben Richardt Hansen, sekretariatsleder for Energivejlederordningen, vurderer, at for mange SMV’er
overser fordelene ved energiforbedringer. Han peger på, at der er store energibesparelser at hente, og at
det er nærliggende for en lille virksomhed at hente en lokal Energivejleder ind til opgaven:
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”Energivejlederen er uddannet til at udføre og vejlede om energirenovering af høj kvalitet – og kan
hjælpe både private og erhvervsdrivende. Energivejlederen kan se, hvad der tjener kunden bedst - også
på tværs af håndværksmæssige fagområder.”

Billedtekst:
Energivejleder Martin Nordly fra firmaet Green Tech FM i Slagelse finder ofte muligheder for
energiforbedringer, når han udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver for SMV’er.
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