FURESØ KOMMUNE
ENERGIOPTIMERING

NEM PRIORITERING AF DE RIGTIGE ENERGIPROJEKTER

”

Gennem samarbejdet med Kemp & Lauritzen får Furesø Kommune alle ydelser samlet i én omkostnings-optimeret pakke: screening, analyse,
projektoplæg, udførelse og service. Og det kan tydeligt ses på den samlede økonomi i projekterne, bl.a. energioptimeringen af Farum Kulturhus.
I Furesø Kommune er man nået langt med at indfri målene i
energipolitikken og forbedre Klimaregnskabet, og i 2014 har
kommunen haft fokus på energioptimering af kulturhuse,
idrætshaller, klubhuse etc. I samarbejde med kommunen har
Kemp & Lauritzen gennemgået potentialet i en lang række
bygninger og udvalgt de bedst egnede til screening og analyse.
På baggrund af Kemp & Laurtizens rapport har kommunen
efterfølgende haft nemt ved at udvælge projekterne med størst
ROI – Return on Investment.

”Kemp & Lauritzen tænker innovativt og kender
markedet rigtig godt og er derfor i stand til at finde de
bedste, fremtidssikrede løsninger og sikre os en god,
konkurrencedygtig pris”, siger Mads Peter Jakobsen.
”Vi har en god, løbende dialog og oplever aldrig
uforudsete udgifter i samarbejdet med Kemp & Lauritzen”.
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”

Kommunen sparer tid og penge

BESPARELSER
• 25.000 kr. i årlig besparelse i Farum Kulturhus
• Nem udvælgelse af projekter med størst ROI

”

Farum Kulturhus er et godt eksempel på samarbejdet mellem
Furesø Kommune og Kemp & Lauritzen. Her viste Kemp &
Lauritzens rapport, at der var mange penge at hente ved at
erstatte de gamle ventilationsanlæg i bl.a. café og bibliotek
med moderne EC kammerventilatorer. Samtidig kunne man øge
komforten betydeligt ved at koble start/stop-signal direkte til
den indbyggede frekvensomformer i motorerne og indbygge
temperaturstyret hastighedsregulering. Den årlige besparelse alene
på disse forbedringer ligger på ca. 25.000 kr.

• Høj faglig ekspertise
• Veldokumenteret Energi360-proces
• Gennemarbejdet projektforslag med godt overblik
• Tilbagebetalingstud på kun 3,8 år

”

”Rapporterne giver overblik over det nuværende
og fremtidige energiforbrug i hver enkelt bygning
og beskriver den tekniske løsning samt det
økonomiske grundlag inklusiv tilskudsmuligheder og
tilbagebetalingstid. Og så er det jo forholdsvist nemt
at lægge en handlingsplan og sætte arbejdet i gang”,
siger økonom Mads Peter Jakobsen.

• Proaktiv indsats

”Vi sparer utroligt mange timer fra centralt hold ved, at
Kemp & Lauritzen er proaktive, selvkørende og gode til at
tage dialogen med vores pedeller og det øvrige personale i
de aktuelle bygninger. De tager ansvaret for koordineringen,
og indtil videre har vi kun haft positive tilbagemeldinger og
brugerreaktioner. Kemp & Lauritzen har til fulde levet op til
vores forventninger, og vi ser frem til også at invitere dem til
næste runde, hvor der er fokus på børnehaver”.

”

