CASE om samspil mellem kommune og Energivejledere

DET SIGER KOMMUNEN:

Furesø Kommune sætter spot på boligernes energiforbrug
Furesø Kommune har iværksat en målrettet
informationsindsats for at inspirere borgerne til
at komme i gang med energirenovering. Energivejlederne i kommunen spiller en vigtig rolle i
indsatsen.
Som led i Furesø Kommunes klimaplan 2010–2013 gennemfører kommunen en række aktiviteter for at fremme boligejernes viden om og lysten til energirenovering. Klimaprojektleder i kommunen Lene W. Hartmann fortæller:
”Vi når kun i mål med vores CO2 sparemål på 2 % for kommunen som helhed, hvis vi deler opgaven med borgerne
og erhvervslivet. Energiforbruget i boligerne er
”Det er væsentligt for
vigtigt her, og vi ser et
borgerne at vide, at
kæmpe potentiale i energider er håndværkere
renovering.”

Fokus på
energirenovering

i kommunen, der har
efteruddannet sig til
at energivejlede boligejerne.”

Furesø Kommune har siden
Klimaprojektleder
2009 været i gang med at
Lene W. Hartmann,
energirenovere egne bygFuresø Kommune
ninger, og siden 2011 har
kommunen sat fokus på
informationer om energirenovering og på at give borgerne
konkrete værktøjer til at gå i gang med energirenovering.
Lene W. Hartmann siger:
”Vi gennemfører et mix af forskellige aktiviteter for at inspirere boligejerne, og vi oplever en meget stor interesse
og et højt aktivitetsniveau fra borgernes side.”
Kommunen har en vifte af arrangementer og informationstiltag:

•

”For enden af vejen”: Udstilling om energibesparelser
stilles op på en villavej i samarbejde med en grundejerforening og Energitjenesten. Der arrangeres
energigennemgange af husene og tales om metoder til
energirenovering.

•

Energirådgivningscafeer på Rådhuset første torsdag i
hver måned i vinterhalvåret.

•

”Gør-det-selv og spar 20 % på energiforbruget”
Aftenarrangement med fokus på enkle energiforbedringer af boligen, som man selv kan gennemføre.

•

Udstillinger og messer om energirenovering
generelt, solceller, skrotning af oliefyr mv.

•

”Sammen om energirenovering”: En metode, som
gør det nemmere for flere boligejere i forening at
komme i gang med at energimodernisere. Metoden
er udviklet i samarbejde med Energistyrelsen og kan
anvendes af grundejerforeninger over hele landet.

•

Artikler om energirenovering i lokalpressen.

Furesø Energivejledere - en vigtig brik
”Det er væsentligt for borgerne at vide, at der er
håndværkere i kommunen, der har efteruddannet
sig til at energivejlede boligejerne. Det er vores
vurdering, at de besøgende i energirådgivningscaféerne og til vores informationsarrangementer
lægger vægt på, at de kan få professionelle og lokale håndværkere. Det er derfor vigtigt, at Furesø
Energivejledere profilerer sig i lokalområdet med
deres kompetencer,” siger Lene W. Hartmann.

DET SIGER HÅNDVÆRKEREN:

Energivejledere danner fælles front i Furesø Kommune
I Furesø Kommune er Energivejlederne gået
sammen om at skabe lokal synlighed. Det giver
pote i form af øget omsætning, fortæller Michael
Christensen, Energivejleder og initiativtager til
samarbejdet.

”Samspillet med kommunen er et afgørende element for
os i forhold til at nå bredt ud til boligejerne og holde
gang i vores netværk. Vi er meget glade for, at kommunen
arbejder med at informere borgerne om fordelene ved
energirenovering for at få gang i den private energirenovering og skabe lokal beskæftigelse i byggebranchen.”

En fælles hjemmeside, netværksmøder og messedeltagelTillid skabes bedst ved at tale sammen
se. Det er nogle af de initiativer, som en gruppe af EnergiFor Michael Christensen spiller muligheden for at kunne
vejledere i Furesø kommune er gået sammen om for at
inddrage andre fag og referere til hinanden en afgørende
puste liv i boligejernes lyst til at inverolle for hans engagement i at skabe
stere i energirenoveringer. Og det har
netværket Furesø Energivejledere:
”Vi er meget glade for, at
indtil videre været en succes, fortæller
kommunen arbejder med
Energivejleder Michael Christensen fra
”For os er det tværfaglige startet med
at informere borgerne om
B.C. Gas og Vand.
badeværelser i hovedentreprise, men
fordelene ved energirenovi kan se, at der er behov for også at
”Vi har i de sidste ½ års tid været til to
vering for at få gang i den
kunne lave komplette energirenoverinlokale messer, og alene for vores virkprivate energirenovering og
ger i hovedentreprise. Her har vi brug
somhed har det givet ordrer for rundt
skabe lokal beskæftigelse i
for kvalificerede partnere, vi har tillid
regnet 650.000 kroner. Så den tid, vi har
byggebranchen.”
til, og det opbygger man bedst ved at
investeret i at få skubbet vores lokale
mødes og tale sammen.”
Energivejleder Michael Christensen,
energivejleder netværk i gang, giver
B.C Gas og Vand

bonus i sidste ende.”

Samspil med kommunen

Furesø Kommune har inspireret Furesø Energivejledere
til at få gang i deres netværk bl.a. ved at give et mindre
tilskud fra kommunens Miljø- og Klimainitiativpulje til udviklingen af Furesø Energivejledernes fælles hjemmeside.
Generelt har kommunen sat fokus på at informere boligejerne om potentialet i energirenovering og har bl.a.
afholdt en mini-energimesse, der har virket som en katalysator for netværket. På messen præsenterede forskellige udstillere deres kompetencer indenfor energirenovering for borgerne. Udover Furesø Energivejledere var det
Energitjenesten, forsyningsselskaberne og lokale banker.

Lokal beskæftigelse

Kommunen har endvidere arrangeret et kursus for at orientere de lokale fagfolk om en metode til, at grundejerne
kan slutte sig sammen og få mere ud af energirenoveringsprocessen. Metoden kaldes "Sammen om energirenovering." Energivejleder Michael Christensen fortæller:

Netværk som en del af forretningen
Furesø Energivejledere har været dygtige til at
tænke i netværk som en del af deres forretning. Man
har bl.a. allieret sig med Furesø Industriforening,
der fungerer som sekretariat for netværket og står
for vedligeholdelsen af hjemmesiden.
Hver medlemsvirksomhed betaler et årligt kontingent på 450 kroner for at deltage i netværket
Furesø Energivejledere, og for håndværkere er det
påkrævet for at være med, at man har taget Energivejlederuddannelsen. Det er ligeledes et krav, at
man deltager i de årlige Energivejleder ajourføringsmøder i den overordnede Energivejlederordning.

Energivejlederuddannelsen udbydes af Teknologisk Institut, er
støttet af Energistyrelsen og udviklet af Dansk Byggeri, TEKNIQ,
Teknologisk Institut og Energitjenesten.
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