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Projekt skal hjælpe virksomheder med at spare energi
Ringsted Kommune søsætter projekt om energibesparelser i mellemstore
virksomheder. Der er informationsmøde om projektet d. 27. august.

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Ringsted Kommune håber med det nye projekt at kunne indgå et forpligtende
samarbejde om energibesparelser med virksomheder, der har flere end 10
ansatte.

Tel.: +45 57 62 63 40
Dir.: +45 57 62 63 45
Fax.: +45 57 62 63 15

”Vi har en fornemmelse af, at mange lokale virksomheder gerne vil finde
energibesparelser, og det vil meget gerne hjælpe dem med, så derfor starter vi
dette projekt. For virksomhederne kan der være store besparelser på
energiregningerne og bedre konkurrencevilkår at hente, mens vi fra kommunens
side håber, at projektet kan bidrage til vores mål om at nedbringe udledningen af
CO2”, fortæller centerchef Thorbjørn Fangel.

Mail.: BST@RINGSTED.DK
tf@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Rådgivning og energitjek
Kommunens Teknik- og Miljøcenter håber at kunne indgå aftale med ca. 15
virksomheder. Med aftalen forpligter virksomhederne sig til at deltage i en række
workshops, hvor de får redskaber til at holde styr på deres energiforbrug og finde
energibesparelser, mens kommunen støtter op med undervisning, rådgivning og
energitjek på de enkelte virksomheder samt et forum til erfaringsudveksling.
Inspiration fra tidligere projekt
Initiativet til samarbejdet om energibesparelser i virksomhederne er inspireret af
erfaringer fra det store nationale projekt Carbon 20, der har undersøgt gevinsterne
ved partnerskaber mellem kommuner og virksomheder. Resultaterne fra Carbon
20 projektet viser, at sådanne partnerskaber kan betale sig. I Carbon 20 projektet
har virksomhederne nedbragt deres CO2-udledning med 21,5 % i gennemsnit.
Kommunen ser derfor et stort potentiale i sådanne samarbejder:
”Vores beregninger viser, at virksomhederne står for omkring halvdelen af
udledningen af CO2 i kommunen, så vi vil rigtig gerne have en dialog og et
samarbejde i gang, så vi sammen kan arbejde for at nedbringe CO2-udledningen.
Vi regner med, at virksomhederne kan opnå energibesparelser på mellem 10 og
25 % - afhængig af tilbagebetalingstiden”, siger klimamedarbejder i kommunens
Teknik- og Miljøcenter, Birgitte Steffen.
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Stadig ledige pladser til informationsmøde
På informationsmødet, der afholdes i Ringsted Sportscenter den 27. august, kl. 9
til 11.30, kommer en af de kommuner, der har deltaget i Carbon 20 og fortæller
om deres resultater og erfaringer
Der er i skrivende stund tilmeldt 17 virksomheder til informationsmødet, men det
er stadig muligt at tilmelde sin virksomhed, da første workshopdag ligger i
september.
Tilmelding skal ske til Teknik- og Miljøcenter på 57 62 63 00 eller via
teknikogmiljo@ringsted.dk.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst Birgitte Steffen,
Miljøsagsbehandler tlf.: 57 62 63 45
Links: http://www.carbon20.dk/
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