BRØNDERSLEV KOMMUNE
ESCO-SAMARBEJDE

ÅRLIG BESPARELSE PÅ 4 MILLIONER KRONER
I sommeren 2013 skød Brønderslev Kommune og Kemp & Lauritzen gang i et af de største kommunale energiprojekter i Danmark til dato. 32 ejendomme
i kommunen skal energioptimeres. Det mangeårige projekt til i alt 75 mio. kr. vil reducere kommunens energiregning med minimum 4 mio. kr. årligt.

90.000 m2 fordelt på 32 ejendomme

Erfaring fra tidligere

Over de kommende år gennemanalyserer Kemp & Lauritzen
90.000 m2 i den nordjyske kommune for at optimere el-, varme- og
vandforbrug og fokusere på klimaskærmen via bygningsmæssige
forbedringer. Det nedbringer energiforbruget betragteligt og sparer
kommunen for en udgift på minimum 4 mio. kr. årligt.

Kemp & Lauritzen trækker på erfaringer fra Skanderborg Kommune,
som selskabet indgik en lignende ESCO-aftale med i 2012. ESCOSkanderborg har en samlet investering på 41 mio. kr., som indtjenes
på blot 8 år.

”Projektet er et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor Kemp &
Lauritzen som den private aktør garanterer, at beregningerne for
energibesparelsen i de enkelte ejendomme rent faktisk kan føres
ud i livet og efterfølgende dokumenteres over for kommunen”,
fortæller sektionschef hos Kemp & Lauritzen, Søren Stougaard.
Aftalen til 75 mio. kr. er den første af sin art i Nordjylland. På
landsplan har omkring 20 kommuner kastet sig over ESCO-modellen
i jagten på energibesparelser. Daværende borgmester, Lene
Hansen, var yderst tilfreds ved aftalens indgåelse:

”

Win-win situation

”Til forskel for ESCO-Skanderborg har Brønderslev
Kommune ønsket, at klimaskærmen på de omfattede
ejendomme skal indgå i langt højere grad. Det betyder, at
både investeringen og tilbagebetalingstiden er længere,
men til gengæld vil kommunen spare yderligere på
vedligehold, da der er tale om helstøbte løsninger. Vi nøjes
altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet
hele enheden,” slutter Søren Stougaard.

BRØNDERSLEV KOMMUNES FORDELE
”Aftalen betyder både en forbedring af den kommunale
driftsøkonomi samt en forbedring af miljøet, så det er en
ren win-win situation. Projektet er fremsynet og vidner
om, at vi i samarbejde med en privat virksomhed kan
være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer.
Og så er det meget positivt, at pengene i stedet kan
bruges på borgernær service frem for til at dække
energiudgifter.”

”

”

I ESCO-projektet tager Kemp & Lauritzen sig af alt inden for
ventilation, automatik, VVS-arbejde samt el, herunder etablering
af solceller og nogle meget besparende belysningsprojekter.

”

ÈN KONTAKTPERSON
EFFEKTIV PROJEKTKOORDINERING
ENERGIOPTIMEIRNG
BESPARELSER
• Årlig besparelse på 4. mio. kr.
• Tilbagebetalingstid på 18 år
• Betydelige besparelser på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet

