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Kommunernes rolle
De gode eksempler
Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC

HVA’ SÅ NÆSTVED!
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Lokale
strategier?
Brugere, bygherrer,
financiering

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC

Politik og regulering
•kommunen

Energirenovering,
bæredygtige bydele,
partnerskaber,
lokalplaner,
byggeguides,
eksperimenter
Kampagner,

Byggesektor arkitekter,
håndværkere,
producenter mm

Forskning og udvikling
uddannelse

Samarbejde mellem lokale aktører skaber nye
muligheder for omstilling af byggesektoren
Læs om gode eksempler på www.klimabyggeri.dk
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KOMMUNERNES ROLLE VED FREMME AF
BÆREDYGTIGT OG KLIMARIGTIGT
BYGGERI
14-03-2012

Mange kommuner i front med lokale klimainitiativer!


¢

Udnytter eksisterende opgaver på energi og
byggeri




¢

Eksempler: Borgmesterpagten, Samsø, Sønderborg, Lolland
Sparsom overordnet national og international klimapolitik
Ingen hjemmel og ingen ressourcer til klimapolitik –
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Varmeplanlægning (Kolding; Sønderborg)
Lokalplaner og kriterier ved grundsalg (Egedal, Køge,
Næstved)
Renovering af egne bygninger (ESCO, forsøg og
demonstration)

Skaber nye indsatser i samarbejde med lokale
aktører


Lokal kompetenceudvikling (Middelfart, Sønderborg)
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HELHEDSORIENTEREDE
STRATEGIER

Hvordan etableres helhedsstrategi?




¢

hvem er aktører,
hvilke lokale forhold har betydning,
hvordan organiseres off.-private samarbejde,
borgerinddragelse?

Eksempel: Albertslund – aktiv helhedsstrategi for
lavenergi og miljø, vækst, boligforbedringer,
tiltrække investeringer, virksomheder og borgere




Samarbejde boligselskaber, varmeforsyning, kommune, LA.21
Albertslundkonceptet: off.brugere bidrager til innovation, ex.
Albertslundlampen
Gate-21: triple helix af offentlige brugere, virksomheder og
videninstitutioner skaber fælles udviklingsprojekter

SØNDERBORG – PROJEKT ZERO:
CO2-NEUTRAL I 2029
Helhedsplan for vækst og udvikling


Inkluderer plan for havneområdet, byplan, transport,
uddannelse, turisme
Masterplan for energieffektivisering, VE og dynamisk
energisystem

ProjectZero selvstændig organisation



indskud fra SYD ENERGI, Danfoss (Bitten & Mads Clausens
Fond), Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea Fonden.
Energiplaner, kampagner, energivejlederudd., renovering, VE,
demo-projekter
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¢
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¢

SØNDERBORG –
14-03-2012

FOKUS PÅ BOLIGER
Zerobolig
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¢

Indskud fra Sønderborg Kommune, EUC Syd, SYD ENERGI,
Sønderborg Erhvervs- og Turismecenter, Videnscenter for
Energibesparelser i Bygninger, Center for energibesparelser
(tidligere Elsparefonden) ,Danfoss
Energivejlederuddannelse, liste over energivejledere
Kampagner, vejledninger til solceller og varmepumper
3 demo-modeller for energirenovering
Gratis energitjek – 482 checks, heraf 238 påbegyndt
renovering til 2-cifret mill.beløb! – lægger vægt på
uafhængig energivejledning
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HVAD SIGER NÆSTVEDS

AKTØRER OMKRING BYGGERI?
¢

¢

25 personer med relation til byggesektoren i Næstved har
besvaret spørgsmål om fremtidens bæredygtige byggeri i
Næstved
Deltagerne er fordelt mellem en bred vifte af aktører:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢

Boligforeninger
Håndværkere
Ejendomsmæglere
Banker/kreditinstitutioner
Arkitekter
Forsyningsvirksomheder
Energirådgivere
Uddannelsesinstitutioner
Producerende virksomheder
Kommunale medarbejdere

Her kommer nogle markante indspil, senere fremkommer
redigeret sammenfatning.

UDVIKLINGEN I NÆSTVED IFT.
BÆREDYGTIGT BYGGERI
Har du oplevet en ændret interesse
for bæredygtigt og energirigtigt
byggeri de sidste 2 år?

Har du/din virksomhed ændret en del af
jeres praksis i forhold til bæredygtigt
byggeri og energirigtige renoveringer?
Mindsket
0%

Uændret
29%

Stigende
71%

Uændret
33%

Stigende
67%

EKSEMPLER: ÆNDRET PRAKSIS OG TILTAG


Håndværkerne:
¢
¢
¢



Uddannelsesinstitutionerne:
¢



Indtænker energibesparelser ved renoveringer og nyt
byggeri

Forsyningsvirksomhederne:
¢



bæredygtighed i uddannelsesforløb, projekter

Boligforeningerne:
¢



energivejlederuddannelse,
øget udbud af bæredygtige løsninger,
indgået nye partnerskaber og netværk.

rådgivning, bæredygtige energikilder m.m.

Banker, ejendomsmæglere:
¢
¢

energimærkning efterspørges,
kunder spørger til lån til ex. jordvarme

BARRIERER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI


Økonomi, økonomi, økonomi….
Huslejestigninger i lejeboliger
¢ Krisen: Boligejerne har ingen friværdi, tør ikke tage lån
¢ Boligen tilføres ikke ekstra værdi, kan ikke sælges
¢ Kræver investering her og nu, besparelser kommer først senere
¢




Manglende viden hos kunderne om muligheder og
besparelser
Manglende erfaring i byggebranchen
¢




Energirådgiver: “Da der er begrænset erfaring i byggebranchen med
lavenergiprojekter erkender man lidt for sjældent kompleksiteten som
betyder, at der er brug for særlige kompetencer.“

Udbudssystem – entrepriser lægger kun vægt på pris
Vaner, tradition, usikkerhed og fordomme
¢

Arkitekt: ”Vaner, tradition og usikkerhed på om de nye løsninger
holder, hvad de lover.(…) Kunder synes det grønne er lidt for
langhåret.”

LØSNINGER PÅ BARRIERENE


Fokus på financieringsmuligheder:
Banker, realkredit skal på banen!
¢ Financieringsmodeller til konkrete målgrupper, ex. Sommerhuse
¢ Statsgaranti for lån, statslige tilskud, energipulje
¢ Bedre klarlægning af efterfølgende besparelser
¢




Vidensspredning, uddannelse og uvildig rådgivning
Den traditionelle tankegang skal nedbrydes
Udd.inst: “Traditionel tankegang skal ændres fra faglighed til
bæredygtig faglighed”
¢ Håndværker: “Vi vil prøve at sætte skub i det, der allerede er sat
igang og ikke være bange for at prøve noget nyt.”
¢



Bæredygtige tiltags betydning for priserne:
¢



Realkreditinst.: “Sætte fokus på, hvordan bæredygtigt byggeri
påvirker ejendomspriserne og hvordan energimærkningen kan
bruges. Sørge for at det er noget, der bliver fremhævet.”

Indgå i partnerskaber og samarbejde tværfagligt.

Hvem anses som de vigtigste aktører?
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Fælles aktiviteter ift. bæredygtigt byggeri, der er
særlig interessant for din organisation?
16
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6
4
2
0

Stor betydning
mindre betydning
fremtidig betydningsfuld

HVA’ SÅ NÆSTVED…?
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Hvad er i gang allerede?
Hvad er Næstveds potentialer – hvad kan gøres
lokalt?
Hvad kan de forskellige aktører bidrage med?
Hvordan kan Videncenteret for bær.byg. bidrage?
Hvad er den langsigtede vision?
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