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Ny platform skal sikre flere
energirenoveringer i større bygninger
Nyhed fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Energirenovering kan
være en kompliceret og omkostningstung øvelse, særligt når der er tale om
større byggeri. I et såkaldt ESCO-projekt bliver der garanteret for, at
energibesparelsen kan betale for energirenoveringen, og det bliver mindre
usikkert for bygningsejerne at investere i renoveringen. Byggebranchen har
efterspurgt uvildig information om krav, procedurer og erfaringer med ESCOprojekter samlet ét sted. Og nu bliver ønsket opfyldt.
Energirenovering i større målestok er en stor investering, og det er ofte
vanskeligt at få sikkerhed for, hvor store besparelser energirenoveringen kan

give på sigt. Med et ESCO-projekt finansieres energirenoveringen gennem
den kommende energibesparelse, for eksempel ved at en leverandør
garanterer besparelsen. Hidtil har der dog manglet samlet information om,
hvordan et ESCO-projekt tilrettelægges i forhold til udbud, finansiering,
ansvarsfordeling osv.
Med en ny platform på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk lanceres
der nu et sted med samlet information, som skal gøre det nemmere for flere
bygningsejere at benytte ESCO-modellen. Dermed imødekommer man en
efterspørgsel fra byggebranchen og større bygningsejere, der igennem
længere tid har efterspurgt uvildig information om, hvad ESCO egentlig er, og
hvordan man kommer godt i gang.
”Regeringen arbejder for, at det skal være lettere for bygningsejere at gennemføre
energioptimeringer af deres bygninger. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde
uvildig information om ESCO, som både offentlige og private bygningsejere kan
benytte sig af,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
Information på baggrund af konkrete erfaringer
ESCO-modellen har været anvendt både i Danmark og i udlandet i mange år. I
Danmark er modellen for eksempel blevet brugt i forbindelse med
renoveringen af Hvidovre Hospital, på RUC, i skoler og andre offentlige
bygninger samt ved renoveringer af bl.a. butikscentre og kontorejendomme
rundt i landet.
Den information, der nu bliver tilgængelig for bygningsejerne, er baseret på
konkrete erfaringer og på bidrag fra en bred kreds af aktører, som på
forskellig vis har arbejdet med ESCO.
”Jeg ser ESCO som en central mulighed for bygningsejerne, fordi de på den måde
hurtigere kan få gennemført flere og også mere omfattende energirenoveringer,
uden selv at stå for hele processen. Og jeg håber, at endnu flere vil overveje
muligheden nu, hvor der findes et samlet overblik over, hvad der skal til for at
komme i gang,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
Den nye platform med uvildig information om ESCO kan ses her
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ESCO er en projekt- og finansieringsmodel, som private og
offentlige bygningsejere kan bruge ved større energirenoveringer
af deres bygninger.
Det grundlæggende princip i et ESCO-projekt er, at
energirenoveringen finansieres gennem energibesparelser.
En af de store fordele ved ESCO-modellen er, at bygningsejeren
ikke skal have ekstra penge op af lommen til at investere i
energirenoveringen, men i stedet betaler for energirenoveringen
med de sparede energiudgifter.
ESCO står for Energy Service Company og er en betegnelse for
firmaer, der arbejder med EPC (Energy Performance Contract).
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.
Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til

brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energiog Forsyningsministeriet.
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