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Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er 
hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med 
den videre udvikling gik 2 elementer igen: ”Netværksdannelse og In-
formation” & ”Motivation og Inspiration” 

 
 
 

Netværk og Information.  

Der blev efterspurgt en koordinerende enhed dels som en kontakt/ platform 

til de faglige aktører, så de kan finde hinanden, men også udadtil for borger-

ne, så de har mulighed for at få en ”uvildig” aktørs godkendelse af energi-

teamet / netværket.  

I og med kapaciteten (virksomhederne og motivationen) allerede findes i 

Roskilde kommunen handler det om at samle de lokale aktører eventuelt på 

en hjemmeside, som kan blive udformet af kommunen, Go Energi eller an-

den uvildig instans.  En mere proaktiv løsning som blev påpeget, er  Roskilde 

Kommunes mulighed for at agere som et center for energirenovering og her 

blev der peget på kvarters kampagner og eksempler på energirådgivning, 

som ikke koster en bondegård. Vigtigt er at netværket afspejler og kan tilby-

de en helhedsvurdering og dermed inkluderer håndværkere, arkitekter, 

ejendomsmæglere, banker, forsyninger m.fl.  

Motivation og inspiration.  

Faldgrupper og lock-in blev også nævnt på mødet, ikke mindst den manglen-

de data og information af resultater på allerede udførte energirenoveringer. 

Der blev efterspurgt at man i fremtiden fokuserer på elementer som tilskud 

og puljer og et demo-projekt for offentligheden, hvor kommunen kan være 

bannerfører ved at man bruger kommunens bygninger eller henvender sig til 

private for demo-projekter på f.eks. ældre patricier villaer eller des lige.  

I forhold til viden om energirenovering, blev økonomien i energirenoveringer 

problematiseret  i  og med det økonomiske argument for energirenovering 

ikke virker tillokkende grundet den lange tilbagebetalingstid. En ting er at 

man skal give håndværkere en energivejlederuddannelse som har et holistisk 

fokus, men et andet vigtigt element er at brande energirenoveringer for bor-

gerne på en ny måde hvor fokus i højere grad også er på komfort, æstetisk 

og værdiforøgelse + besparelser.  
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De forskellige Grupper 
 
Gruppe 

 

I diskussionen var et centralt tema markedsføring i for-
hold til at nå ud til forbrugeren, men også at få koordi-
neret den kapacitet (- de faggrupper) der er i kommu-
nen i energiteams eller i form af energiambassadører. 
Problematikken er ikke mangel på kompetente fagfolk, 
virksomheder og uddannelse, men mod en fastlåst op-
fattelse af  energirenovering  og mangel på en holistisk 
og tværfaglig tilgang, der inddrager nye fag grupper og 
ikke kun håndværkere. Roskilde Kommune og erhvervs-
livet har interesse og motivation i forhold til energireno-
vering, men nu mangler der bare en platform for at 
komme i gang, med andre ord en instans der kan koor-
dinere de forskellige fagligheder i Roskilde Kommune 
(Kommunen som geografisk enhed).  En uvildig instans 
som kan samle forskellige faggrupper i et helhedsorien-
teret energirenoveringsteam og som samtidig også giver 
netværket eller energigruppen legitimitet og troværdig-
hed. Her kan Roskilde Kommune komme ind på banen, 
men også arrangementer og andre tiltag der giver mere 
synlighed. 

I diskussionen blev økonomien for borgeren også i tale-
sat og den manglende information og data om hvad 
man som boligejer reelt kan spare og får ud af energire-
noveringen. Her kan demonstrationsprojekter og messer 
hvor man kan arbejde med stordriftsrabatter til ejerlav, 
grundejerforeninger mm., være med til at fremme ef-
terspørgsel, men også at påpege andre gevinster ved 
energirenovering, så som komfort og æstetik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremadrettet 

- Energiteams / ambassadører 

– at nå forbrugerne på of-

fentlige steder som bygge-

markeder og biblioteker. 

Messer som Kommunen kan 

være med til at bakke op om 

og leverandører kan finan-

ciere 

- Teknologisk platfrom.  
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Gruppe 
 
Diskussionen ved bordet afspejlede at der en stor uklar-
hed omkring hvordan samspil mellem rådgivning (med 
ansvar), vejledning (uden ansvarspådragelse), tilbud og 
udførelse skal være. Husejere bruger håndværkerne 
som kilder til viden og til vejledning i forhold til boligpro-
jekter - herunder også energirenovering. Men en hånd-
værker med en energivejlederuddannelse kan nok være 
med til at pege på mulige fornuftige projekter, men 
generelt vil det være på et forslags/vejledningsniveau. 
En egentlig energirådgivning(energicheck) vil kræve 
uddannede energikonsulenter. Det vil sige at uddannel-
se af energivejledere kan øge både mulighederne for at 
initiere fornuftige projekter hos de private boligejere og 
for at etablere relevant samarbejde mellem forskellige 
faggrupper, men det vil ikke løse problemet med let 
adgang til energirådgivning og –viden for private huseje-
re.  
Diskussionen afspejlede også at der opleves et behov for 
at ændre de nationale rammevilkår (mærkningsord-
ning/rådgivning/energicheck, støtteordninger, …) for 
energirenovering. Skabelse af bedre økonomiske incita-
menter for energirenovering (som kan være samfunds-
økonomisk fornuftige) kan ikke etableres lokalt med 
udgangspunkt i kommunerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremadrettet 
 

- Håndværkerne ved bordet 

kunne kontaktes ifm et lo-

kalt initiativ omkring energi-

vejlederuddannelsen og rol-

ler/arbejdsdeling omkring 

vejledning/rådgivning af pri-

vate husejere (energireno-

vering) 

- De to deltagere fra Her-

ringløse er allerede dybt in-

volveret i det igangværende 

arbejde i landsbyen –  
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Gruppe  
 
 
Diskussionen havde borgeren som udgangspunkt for 
den fremadrettede udvikling ”Borgernes motivation via 
interaktion!” Hvordan skaber man en efterspørgsel og 
får troværdighed og kapacitet opbygget omkring energi-
renovering og dermed skabt lokal grobund for efter-
spørgsel. En ting er at man stiller op med et helt energi-
team, til en borger som ikke rigtig ved hvad der skal 
gøres og kan finde det intimiderende med for mange 
ekspert råd. En anden måde er at man lader det lokale 
netværk fremme en udvikling, i form af  nabomøder 
skabe visioner for området, så det bliver en del af en 
lokal identitet, og borgerne får kendskab til feltet – hvad 
er der af møder hvad er andres erfaringer etc. Det vil 
sige fremadrettet skal der fokus på fremvisninger af 
demoprojekter, nabofremvisninger og temamøder. 

Fremadrettet er kendskab til det lokal område vigtigt og 
det at få startet en synergi effekten, hvorfor synlige 
projekter spiller en stor rolle og at få borgerne engage-
ret. Roskilde Kommune spiller en væsentlig rolle i at 
kunne igangsætte  kommunale projekter og dermed 
være vigtige bannere fører. Herefter kan man så komme 
med et rådgiver team. Når interessen er skabt har man 
et team som borgerne kan henvende sig til  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremadrettet 
 

- Borgernes motivation via in-

teraktion 

-  Temamøder ,- gode ek-

sempler 

- Naboskabs fremvisninger 

-  Fremvisninger  større 

åbent hus 

-  Finde ildsjæle 

-  Skabe visioner for områder, 

Identitet 

- Vise kommunale projekter 

frem – bannere og målere 

(oplysningsopgaver) 

- Trin for trin indsats 
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Gruppe 

 
Diskussionen ved dette bord var generelt positiv overfor 
fremtiden for energirenovering, en ”yes we can do it” 
stemning, hvilket også kan ses i lyset af at der allerede 
er startet netværksdannelse blandt nogle af aktørerne i 
gruppen - SEAS og L & C El.  En af udfordringerne er for-
skellen mellem store energibesparelser og de mindre, 
for er det rentabelt og hvor kan man se / mærke de små 
besparelser?! Her kan en tilskudsordning i form af en 
pulje til de mindre energibesparelser, være en løsning.  
Så er der hele promoveringen af  energibesparelser, som 
ofte spiller på det økonomiske, hvilket ikke fanger bor-
gerne, da de tit ikke kan forhold sig til den lange tilbage-
betalingstid. Man skal tænke ud af boksen og fokusere 
på prestige, energimærkning og gulerodsordninger ikke 
kun på det økonomiske. Her kunne Roskilde Kommune 
godt se sig selv igangsætte nogle kampagner lignende 
det i kartoffelrækkerne på Østerbro i København – se 
mere på www.2100.nu. 
 
Diskussionen bar også præg af at Roskilde Kommune 
kan vise vej og skal være en mere aktiv medspiller. Dette 
kan være ved tiltag, som at lade deres bygninger energi-
renovere. 
Generelt gælder det at færdige pakker er en god løsning 
og håndværkerne skal være bedre til at lave samarbejde 
i branchen med f.eks. VVS, når de skal lave renoveringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fremadrettet 
 

- Team af 
energivejlederuddannede 
håndværkere, SEAS, Roskilde 
Kommune, Center for 
Energibesparelser. 

- Kommunen,  skal ud og være 
opsøgende. Både i forhold til 
borgerne og i forhold til at 
samle teamet (T.E.R. - 
energitjeneste).  

- Kommunen ser en mulighed 
i at lave 
energirenoveringsteams 
med evt. 4-årige kontrakter, 
som dem der er på de 
kommunale bygninger.  

- Kontakt til 
grundejerforeninger/nabola
v – der er dog tvivl om hvor 
stor en rolle 
grundejerforeningerne har 
mere.  

- Information til borgerne 
gennem pjecer og på 
aftenmøde. Afholdt evt. af 
energipunktcentre eller 
Agenda 21.  

- Kan Center for 
Energiløsninger formidle 
det.  

- Evt. EU fonding til rådgivere, 
så de ikke skal give 
rådgivning gratis. 
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Gruppe 
 
Diskussionen var influeret af forbehold overfor gevinsten af 
energibesparelser i private hjem og de resultater man får når 
der energirenoveres. Der blev derfor påpeget både lock-in, 
muligheder og potentielle ”bannerførere”. 
En af problematikkerne er at energirenovering bliver foreta-
get, men ofte ikke registreret, hvilket resulterer i manglende  
data på området.  Lige netop den lange tilbagebetalingstid der 
er ved energirenovering, når man ingen tilskud får fra stat 
eller kommune gør at det økonomiske incitament udebliver 
og derfor er en barriere for at få folk til at satse på det.  Man 
skal fokusere på andre ting for at få folk til at investere i ener-
girenovering når stat eller kommune ikke går ind og dækker 
nogle af udgifterne. 

Derudover er der hele troværdighedsproblematikken. Vejen 
frem og en af udfordringerne er at energirenovering skal 
komme til at virke som en gulerod. Der bliver efterspurgt et 
ordentligt register, så man kan se hvad man får ud af en ener-
girenovering (følge sit forbrug), samt få et overblik over hvem 
og hvor der er lavet energirenoveringer og ikke kun for store 
energibesparelser, som det er i dag. Så blev der også efter-
spurgt en mere målgruppeorienteret branding af energireno-
vering, så man forøger efterspørgsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremadrettet 

- Bankerne skal formidle 
de forskellige tilskud 
m.m. fordi de har en stor 
indsigt, de kender folk 
økonomi, har kundekon-
takten m.m.    

- En synliggørelse af øko-
nomien – altså besparel-
serne – den skal kunne 
hænge sammen.   

- Keep it simple – ellers bli-
ver det ikke brugt 
   

- Teams eller samarbejds-
partnere kan også være 
en vej frem. Her kunne 
forsyningsselskaber spille 
sammen med håndvær-
kere.  

- Kommunen som sponsor 

for at kvalitetssikre – det 

ku være en anden gule-

rod end det økonomiske.  
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Gruppe  
 
Som mange af de andre grupper afspejlede diskussionen  en 
efterspørgsel på en koordinerende enhed. Dette skal være 
en tredjepart, evt. Roskilde kommune, Center for energibe-
sparelser eller Go Energi som primus motor for at fremme 
netværksdannelse og kampagner. Her blev redskaber fra 
Kommunens side efterspurgt, så man som borger, håndvær-
ker eller team kan få kortmateriale og oversigter, som gør 
det nemt at se huses performance ift. andre, f.eks. ud fra 
energimærkninger.  

Der var enighed om at det er en god ide at håndværkere der 
tilkaldes og dermed er i kontakt med kunderne, kan give et 
første bud på mulighederne for energirenovering. Den stør-
ste hurdle ligge ikke i energivejlederuddannelser men i øko-
nomien i forhold til at skabe penge til energigennemgange-
ne, da det er et generelt problem for små håndværkere at 
tilbyde denne service, når de ikke ved hvad de får ud af det i 
sidste ende. Desuden er der behov for at vide hvem man 
kan henvise til. Der er behov for gode energikonsulenter, og 
det er samtidig vigtigt at få arkitekter involveret, då der bli-
ver lavet helhedsløsninger der forbedrer huset. 

Der er behov for at synliggøre gode løsninger.  Det kan være 
demonstrationsprojekter men også beregningsprogrammer 
og andre evalueringsformer, så man kan se resultatet af en 
energirenovering , f.eks på en typisk Roskilde patriciervilla.   

Diskussionen gik også på behovet for reel information,  så 
borgerne ikke falder for plattenslagere. Her var der også 
fokus på hvordan man må se energirenovering i et bredere 
perspektiv og ikke begynde at anbefale dyre solcelleløsnin-
ger i fjernvarmeområder, eller andre løsninger som ikke ser 
tingene fra en systemtankegang.  

 

 

Fremadrettet: 

- Det skal være nemt at finde 

gode, troværdige, kyndige 

håndværkere arkitekter, 

energikonsulenter m.fl. som 

kan lave helhedsvurderinger 

og beregninger og  henvise 

til relevante fagpersoner 

- Netværk og liste af hånd-

værkere og  energikonsulen-

ter/arkitekter. Ejendoms-

mæglere og finansiering skal 

tænkes med ind. 

- Demobyggerier vil have ef-

fekt, eksempel i kommunens 

egne bygninger som f.eks. 

Klostermarksskolen. Her kan 

større firmaer være interes-

seret i at gå ind i et sådant 

projekt, f.eks Rockwool? 

- Fjernvarmeselskabet har 

serviceordning og kunde-

kontakt – de kunne i højere 

grad henvise til andre mulig-

heder omkring efterisolering 

osv. 

 


