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Nyt dialogværktøj til energirådgiveren og
virksomheder i handels- og
servicebranchen

Energistyrelsen har udviklet en nøgletalsdatabase, så virksomheder inden for
handel og service kan tjekke deres energiforbrug og se, hvor de befinder sig i
forhold til andre inden for samme branche.

Energirådgivere og små og mellemstore virksomheder i Danmark har fået en
ny database til at demonstrere, hvor deres energiforbrug er placeret i forhold
til tilsvarende virksomheder i branchen. Nøgletalsdatabasen omfatter 33
brancher til brug for konsulenten, som rådgiver sine kunder om energiforbrug



i handels- og servicebranchen.

Forbrug i lignende branche

Nøgletalsdatabasen bygger på en række oplysninger om energiforbrug, som
det fordeler sig inden for handels- og servicebranchen. Værktøjet kan hjælpe
rådgiveren til at nå slutbrugeren og informere om, hvorfor – og hvordan – de
bør skifte deres lyskilder til mere energibesparende løsninger. I skemaet kan
den enkelte branche sammenligne sit elforbrug med lignende virksomheder
samt tre typer af varmekilder.

Dialogværktøj til energibesparelser

Med databasen vil energirådgiveren have et stærkt kort på hånden, når det
skal videreformidles, hvordan en virksomheds energiforbrug placerer sig i
forhold til en tilsvarende branche. Forhåbningen er, at værktøjet kan være et
middel til at fremme en god dialog mellem energirådgiveren og
energiforbrugeren.

Brugervenlig indtastning

Det har været et vigtigt succeskriterie for Energistyrelsens udarbejdelse af
værktøjet, at det det skal være let betjeneligt. Ved blot at indtaste få
informationer om virksomheden – herunder erhvervsareal, omsætning i
tusinde kroner og type af varmekilde – kan værktøjet illustrere kundens
energiforbrug.

Det viser skemaet

• Energiforbrug pr. kvadratmeter, pr. årsværk/ansat og pr.
omsætningskrone

• Sammenligning af branchens energiforbrug
• Kommentar til energiforbruget

Energistyrelsen anbefaler

Som virksomhedsejer kan man ligeledes bruge værktøjet til at undersøge
virksomhedens energiforbrug. Energistyrelsen anbefaler, at virksomheden



efterfølgende kontakter en energirådgiver for professionel vejledning om
energieffektive løsninger for el- og varmekilder.

Link til nøgletalsdatabasen

Læs mere om beregneren og nøgletalsdatabasen og se, om din virksomhed
bruger for meget energi.

Kontaktinfo

Thore Stenfeldt, 3392 7704, tst@ens.dk

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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.

http://sparenergi.dk/erhverv/handel-og-service
http://sparenergi.dk/erhverv/handel-og-service
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