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Hundrede huse har fået gratis energitjek
Ringsted Kommune lancerede i foråret en energiberegner på kommunens
hjemmesiden. Det har ført til, at 100 husejere nu har fået gennemført et
energitjek af deres hus.
I marts indgik Ringsted Kommune et samarbejde med HusetsEnergi om at
energioptimere private boliger i kommunen. Indtil videre har 100 husejere taget
imod tilbuddet.
Konceptet i HusetsEnergi er, at husejere i Ringsted Kommune indtaster data om
deres hus i en energiberegner på kommunens hjemmeside. Dataene gennemgås
af HusetsEnergi. Hvis screeningen viser, at der er et potentiale for
energibesparelser, bliver husejeren kontaktet og tilbudt et energitjek. Efter
energitjekket modtager husejeren en Energi- og Økonomirapport som viser, hvilke
tiltag der kan nedbringe energiforbruget samt økonomien i at gennemføre
tiltagene.
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Erfaringerne fra HusetsEnergi viser, at ca. 50 % af de husejere, der får et
energitjek af deres hus, gennemfører en eller flere af de energirenoveringer, som
bliver foreslået i Energi- og Økonomirapporten.
”Vi ved endnu ikke om succesraten på 50 % gennemførte energirenoveringer ud
af 100 energitjek holder her i Ringsted, men de første energirenoveringer er skudt
i gang”, fortæller miljømedarbejder Birgitte Steffen fra kommunens Teknik- og
Miljøcenter og fortsætter:
”I betragtning af at tilbuddet har løbet hen over sommeren, hvor
energirenoveringer nok ikke står øverst på ønskelisten, synes vi, at husejerne har
vist stor interesse”.
Der er typisk tale om et længere forløb, fra husejeren får et energitjek af sit hus, til
en energirenovering er gennemført. Eksempelvis skal husejeren prioritere, hvilke
tiltag der skal gennemføres, hvornår tidspunktet for renovering passer, og der skal
måske indhentes tilbud fra håndværkere.
HusetsEnergi er en uvildig sparringspartner for husejeren, der gerne kommer med
gode råd undervejs i forløbet. Kommunen har indgået aftale om endnu 100
energitjek i 2015.
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Samarbejdet med HusetsEnergi er et led i at nå målene i kommunens Klimaplan,
der har som mål at nedbringe CO2-udledningen fra kommunen med 20 % inden
2020.
Er energiberegneren en hindring,er det, som borger i Ringsted Kommune, også
muligt at bestille et gratis energitjek direkte fra HusetsEnergi På telefon: 99 92 92
92.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst Birgitte
Steffen, Miljøsagsbehandler tlf.: 57 62 63 45
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