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Henvendelsen fra Ove Nørholm til Bent Hansen - den 5. marts 
2009 Dato 16.03.2009

 Mogens Bjørnlund

Vækstforum har modtaget en henvendelse fra regionsrådsmedlem 
Ove Nørholm (se nederst) på vegne af den konservative regionsråds-
gruppe med forslag om, at der af regionale udviklingsmidler afsættes 
et beløb til udvikling af et pakketilbud med energitjek, håndværker-
tilbud og finansierings forslag til privat renovering af boliger mm. 

Tel. +45 8728 5181

mbj@rm.dk

Side 1

 
Der findes i dag en række tjenester og firmaer, der rådgiver om 
energiforbrug, isolering, ventilation, opvarmningstyper, energireno-
vering, varmestyring mv., f.eks. 
 

• Energitjenesten (www.energitjenesten.dk), der er landsdæk-
kende og har kontorer i Region Midtjylland i både Århus og 
Skjern 

• Lokale energiselskaber, der af staten er pålagt bestemte be-
sparelsesmål  

• En lang række private rådgivningsfirmaer 
 
De lokale energiselskaber er af staten pålagt bestemte energibespa-
relsesmål, der skal hentes i forbrugsleddet. Derfor har mange selska-
ber oprettet energikontorer, der tilbyder at gennemføre besparelser 
hos forbrugerne. 
 
Energitjek og -rådgivning udføres gratis af mange energiselskaber 
eller mod betaling, hvis der er tale om lidt større opgaver. Rådgivnin-
gen omfatter både eksisterende og nye boliger/bygninger og om- og 
tilbygninger. 
 
Dansk Energi (www.danskenergi.dk) administrerer en energispare-
pulje på 25 mio. kr. årligt. Denne pulje skal fremme en bred oplys-
nings- og rådgivningsindsats for energibesparelser, herunder også 
alternative løsninger. 
 
Finansiering ydes af de lokale pengeinstitutter, og energiselskaberne 
yder i en vis udstrækning også denne service. 
 
Såvel rådgivere, finansieringsinstitutter som håndværkere optræder 
som selvstændige og uafhængige virksomheder, som kunderne frit 
kan vælge blandt. 

http://www.danskenergi.dk/


 

Side 2

 
Endelig kan nævnes, at erhvervsfremmemidler ikke kan anvendes til 
energiprojekter i private boliger. 
 
Henvendelsen fra Ove Nørholm: 
Fra: Ove Nørholm 
Sendt: 5. marts 2009 10:54 
Til: Bent Hansen 
Emne: Vedr. regionens megasatsning på Energiområdet 
 
Kære Bent Hansen 
 
Den konservative regions råds gruppe vil foreslå af der af 
regionale udviklingsmidler afsættes et beløb til udvikling 
af et pakketilbud med energitjek, håndværkertilbud og fi-
nansierings forslag til privat renovering af boliger m.m. 
 
Tidspunktet er rigtig nu på grund af fald i aktiviteterne i 
byggebranchen og samtidig vise vejen for nedbringelse af 
energiforbruget til gavn for nedbringelsen af CO2 udslip-
pet. 
 
Primært vil det være efterisolering, udskiftning af energi-
ruder, gennemgang og renovering af varmeforsyning samt 
etablering af nye varmestyringer. 
 
Samtidig kan projektet indeholde termografi fotografering 
fra fly af regionens bygninger og give mulighed for anven-
delse af dette materiale til andre. 
 
Der findes lignende projekter i Danmark som det er relevant 
at se på og der bør gøres brug af eksisterende viden centre 
på dette felt samt søges at skaffe midler fra eksterne 
partnere. 
 
Det skal bemærkes at projektforslaget alene omfatter kon-
ceptudvikling. 
 
Vi foreslår derfor at der sættes en sag på vækstforums 
dagsorden og jeg indgår gerne i en drøftelse med sekretari-
atet vedrørende en uddybning af forslaget. 
 
Forslaget skal også ses i lyset af at Danmark er vært for 
FN’s klimatopmøde i år og at vi som region vil gøre en ind-
sats på at reducere energiforbruget. 
 
Med venlig hilsen 
Ove Nørholm 

 
Svar fra Bent Hansen: 
Fra: Gitte Karlsen På vegne af Bent Hansen 
Sendt: 12. marts 2009 13:14 
Til: Ove Nørholm 
Cc: Regionsråd 
Emne: Vedr. regionens megasatsning på Energiområdet 
 
Kære Ove Nørholm  
 



 

Side 3

Tak for din henvendelse af 5. marts 2009 om den konservati-
ve regionsrådsgruppes forslag om konceptudvikling af pakke-
tilbud med energitjek, håndværkertilbud, finansieringsfor-
slag mv.  
 
Jeg kan oplyse, at Vækstforum på sit møde den 24. marts 
2009 behandler en sag om Vækstforums Handlingsplan 2009. 
Under dette punkt behandles også mulige tiltag i forbindel-
se med konjunkturkrisen. Henvendelsen fra om den konserva-
tive regionsrådsgruppe vil blive inddraget her. 
 
Med venlig hilsen 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand 
Tel. +45 8728 5010 
Regionsrådet ▪ Region Midtjylland 
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg 

 


