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Mange kommuner har fokus på
energieffektivisering i virksomhederne

Pressemeddelelse:

Af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter
sig mod erhvervslivet. Mere end halvdelen af de kommuner, der har
aktiviteter, forventer stigende aktivitetsniveau fremover. Det viser en ny
undersøgelse fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har i samarbejde med Det Økologiske Råd undersøgt, hvilke -
og hvor mange - aktiviteter kommunerne har i forhold til
energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.

Af landets 98 kommuner har 18 kommuner flere målrettede typer af
aktiviteter. 26 arbejder systematisk med udvalgte aktiviteter, 18 har
sporadiske aktiviteter, mens 36 kommuner fortæller, at de ikke har aktiviteter
rettet mod erhvervsvirksomheder i forhold til energieffektivisering.
Aktiviteterne omfatter en bred vifte af initiativer som fx tilbud om
energirådgivning, informationsmøder, etablering af erfa-netværk, udvikling af
værktøjer, kampagneaktivitet mm., og undersøgelsen peger på, at
aktivitetsniveauet generelt er højest i hovedstadsområdet og i de store
kommuner.

Mere end halvdelen af kommunerne angiver, at de forventer et stigende
aktivitetsniveau for energieffektivisering i erhvervsvirksomheder i de
kommende år, mens kun 1 kommune forventer et lavere niveau. Forklaringen
er ifølge undersøgelsen, at de kommunale klima- og energisparemål
nødvendiggør et større fokus på erhvervsvirksomheder, hvis målene skal nås.
Erhvervsvirksomhederne står typisk for mellem 30 og 60 pct. af CO2-
udledningen i den enkelte kommune.



Yderligere information:

Kontorchef Morten Pedersen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 59, email:
mop@ens.dk eller Christian Jarby, Det Økologiske Råd, tlf: 33 15 09 77,
email: cj@ecocouncil.dk

Rapport: "Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til
energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder", Det Økologiske Råd
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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.
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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-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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