
Grøn omstilling 

med lokale 

partnerskaber
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Regeringen vil…

Indeholder blandt andet

➢ 70% reduktion af udledning af 

drivhusgasser i 2030

➢ Klimalov med bindende mål

➢ Klimahandlingsplan

➢ Inddragelse af interessenter

”Forståelsespapir” 
mellem 

Socialdemokratiet, 

Radikale Venstre, SF og 

Enhedslisten: 

Retfærdig retning 

for Danmark
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Energiaftalen 2018

Havvind i

verdensklasse

Teknologi-

neutrale

udbud og

biogas

Energi-

effektivisering

Styrket energi-

og klima-

forskning

Lempelser af

afgifter på el

Varme-

sektoren
Grøn

transport

Etablering af 3 

havvind-

mølleparker

inden 2030 til

total 2400MW

Vedvarende

energi på

markedsvilkår

Målrettet

energispare-

indsats

Yderligere

støtte til

energi- og

klimaforskning

Lempelser af

afgifter på el og

omlægning af

overskudsvarme

Modernisering

af varme-

sektoren og

håndtering af

grundbeløbets

ophør

Pulje til grøn

transport

Eksport-

ordningen

Danmark i front  

på eksport af

grønne

energiløsninger
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Potentialet for energieffektivisering og nye virkemidler

Indsatsen til reduktion af CO2-

udledninger går på to ben:

• Omstilling af energiforsyning til 

vedvarende energi

• Reduktion af energiforbrug

• Omkostninger til EE og VE 

skal balancere.

• Potentiale for EE i bygninger 

frem til 2050 er ca- 30% 

• Brug for nye virkemidler

Kilde: Samfundsøkomisk værdi af varmebesparelser, EA 

Energianalyse, 2018
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8 lokale partnerskaber

Udbredelse
• Det helhedsorienterede partnerskab

• Partnerskabet ENIG – Energieffektivitet og indeklima i 

etageboliger

• Revitalisering af Bedre Bolig Bornholm

• Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende 

faciliteter

• Energiforum Sydhavn

• Energispring

• Smart energi i almene boliger

• Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører
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På baggrund af de otte partnerskabers erfaringer 

er det essentielt, at partnerskabsmodellen er solid

>>Nogle har styrke i bredden, f.eks. i det tværkommunale

samarbejde, og andre har en styrke i dybden, f.eks. i det lokale

foreningsliv helt tæt på borgeren<<

Partnerskaberne omfatter ligeledes forskellige temaer, som går

på tværs af de enkelte projekters snitflade

Partnerskabsmodellen
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Partnerskabsmodel

Hvordan er 

sammensætningen af 

partnerskabet med til 

at forankre arbejdet

Fire gennemgående temaer

Værdiskabelse

Hvad er værditilbuddet 

for de involverede 

aktører i realiseringen 

af energibesparelser

Temaerne repræsenterer erfaringer og læringspunkter fra de otte 

lokale partnerskaber, som ligger til grund for inspirations-

kataloget.

Derudover er det nævneværdigt at understrege bredden af de 

forskellige projekter 

Teknologi og 

værktøjer

Hvilke teknologier eller 

værktøjer anvendes i 

projektet 

Aktivering af 

målgruppen

Hvilke midler og 

kanaler anvendes for 

at engagere 

slutbrugere i 

partnerskabets mål
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De forskellige partnerskabsmodeller har været med til at skabe den store bredde og 

spænd for de otte projekter:

• Målgruppe

• Metoder til realisering af energieffektivisering

Erfaringer fra partnerskaberne

Erhvervs- og 

offentlige 

bygninger

Almene boliger
Etage-

ejendomme
Private boliger

Adfærds-, og 

driftskatalog
Udbudsplatforme Telefonrådgivning 

& kortlægning

Frivillige 

energi-

konsulenter
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Otte unikke tilgange til energieffektivisering

Resultater for de lokale partnerskaber

Udbudsplatform, der 

forbinder håndværkere med 

boligforeninger

2.000 tons CO2 sparet 

gennem 35 energitjek og 

handlingsplaner

Telefonrådgivninger giver 

energiforbedringer for 8 mio. 

kr.

Frivillige energikonsulenter 

giver energiforbedringer for 

4,2 mio. kr.

Lokale energifællesskaber 

giver fleksibilitet i 

energisystemet

Energisamarbejder giver 

besparelser gennem optimeret 

drift og renoveringer

Adgang til realtidsdata giver 

besparelser på vand, varme 

og el

Realisering af 

energibesparelser hos 

energiforbrugere gennem 

fællesskaber
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Fem anbefalinger fra de afviklede projekter:

• Sæt en vision med hensyn til parternes interesser

• Opbyg forståelse for andre parters hverdag

• Ansvars- og rollefordelingen skal være veldefineret

• Evaluer løbende partnerskabernes proces og resultater

• Skab plads til læring

Anbefalinger til fremtidige partnerskaber

”Det gode partnerskab”



Tak for jeres 

opmærksomhed


