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lEdER

Verden i krise
Over hele verden venter vi med ængstelse på IPCC’s (International Panel on Climate Change) næste 
vurderingsrapport. Den kommer i 2014, og der går allerede rygter om, at den vil varsle en gennemsnitlig 
temperaturstigning på 5-6 grader. Et scenarie, der kan give mange klimaforskere mareridt. Allerede nu 
ved vi, at der kun er omkring 50% sandsynlighed for, at vi kan holde temperaturstigningen på de 2 grader, 
som man mener, at verdens befolkning kan overskue.

Er danmark et forbillede?
Der er mange udfordringer – og nogle af dem synes uløselige. Lande som USA og Rusland er selvforsynende 
med fossile brændsler. USA oplever lige nu den samme reduktion i CO2-udledning, som vi gjorde i Danmark 
for 30 år siden, hvor vi begyndte at anvende naturgas. De har derfor ikke nær det samme akutte behov 
for en hurtig omstilling til vedvarende energi som Japan og Europa, herunder Danmark. Samtidig har vi 
en ressourcekrise, hvor befolkninger i bl.a. Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika vil forbruge mere.

Vi har derfor aldrig tidligere i verdens historie stået overfor et så stort og voldsomt behov for en 
total omstilling på så kort tid, som der er tale om, hvis vi skal nå klimamålene. Samtidig er en stor del af 
løsningerne i direkte modstrid med en række kortsigtede økonomiske interesser. Det internationale fokus 
er rettet imod Danmark der, på trods af et stigende BNP, har et faldende energiforbrug og derfor udadtil 
synes at have de løsninger, der kan gøre omstillingen til en realitet

En verden i krise  
og et danmark fyldt med paradokser
Af Marianne Bender, formand for VedvarendeEnergi
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Hyldest til afgående formand 
Af Bjarke Rambøll, sekretariatsleder for VedvarendeEnergi

Marianne Bender har valgt at trække sig som formand efter 16 år på posten. Marianne har været 
formand i en periode, hvor foreningen er vokset fra at fokusere på landsdækkende aktiviteter til i større 
grad at involvere lokale og internationale aktiviteter. Med sin store forståelse for det energipolitiske 
arbejde, har hun med viljefast ihærdighed bidraget til, at VedvarendeEnergi i dag er en anerkendt og 
respekteret aktør på den energipolitiske bane. VedvarendeEnergi takker Marianne for den store indsats, 
hun har gjort i de mange år som formand.

den danske energipolitik i slingrekurs
I Danmark skal udfasningen af de fossile brændsler være sket senest i 2050. I 2035 skal fjernvarmen 
være fossilfri. Vi ved derfor nogenlunde, hvordan den energimæssige situation ser ud i 2050. Fremtidens 
energisystem vil bestå af kendte og stabile teknologier som sol og vind, som vil blive suppleret med biomasse 
og enkelte af de teknologier, som i dag er under udvikling. Sidst, men ikke mindst, skal der ske en markant 
reduktion i energiforbruget. Men vi mangler en dansk energistrategi, der viser, hvordan vi kommer der 
til. Der skal vælges lagringsteknologier, og der skal sættes gang i planlægningen af et energisystem, der 
tager højde for sol og vind som en del af systemet. I VedvarendeEnergi har vi i mange år anvist, hvordan 
omstillingen kan ske inden 2030 – men dansk energipolitik er i konstant slingrekurs, når det handler om, 
hvilke overordnede mål, der er vigtigst. 

de danske paradokser bremser omstillingen
En omstilling kræver ændringer – og ændringer skaber usikkerhed. Vi er enige om, at den grønne omstilling 
vil være en økonomisk gevinst ved at skabe arbejde både lokalt og internationalt, men erhvervslivets 
konkurrencebetingelser på den korte bane spiller en større rolle, end de betingelser fremtiden vil kunne 
bringe. Nedsættelse af energiafgifter i erhvervslivet er med til at fjerne incitamenter til omstilling og 
energieffektiv anvendelse. Hensynet til erhvervslivets energipriser skaber et voldsomt paradoks, da det 
samtidig er tvingende nødvendigt, at de ændrer energiadfærd.  

Men der er flere paradokser, der bremser omstillingen. Den danske velfærd, sygehuse, skoler, m.v., 
skal bl.a. betales af indtægten fra energiafgifter. Vi mangler penge til velfærden, hvis omstillingen til 
vedvarende energi og nedsættelsen af energiforbruget kommer hurtigere end forventet. Der er derfor 
sat et maksimum på, hvor mange energiafgifter, vi har råd til at undvære, hvis samfundsøkonomien 
skal kunne hænge sammen. Det var det, vi oplevede med solcellerne, da de pludselig blev en succes. 
Husejere og kommuner gjorde, som de skulle. De investerede i vedvarende energi. De gjorde det bare 
alt for meget! Resultatet var, at vi enten skulle bremse lysten til at investere i solceller – eller undvære 
nogle havmølleparker. Resultatet er, at lysten til at investere i solceller er blevet bremset – og vi får færre 
havvindmøller. Den danske velfærd har nemlig ikke råd til, at der spares på de fossile brændsler …

Usikkerheden sætter dagsordnen
Uanset hvad vi gør for at komme omstillingen nærmere, ser det ud til, at andre hensyn vil bremse op for 
det, vi kan gøre her og nu. Der skal fremsynethed og politisk mod til at styre Danmark i et globaliseret 
marked. Det kræver sikkerhed og klare visioner, og der skal sættes ufravigelige klare mål. Vi ser desværre 
ofte, at det er usikkerheden, der sætter dagsordenen. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan vi får politisk 
handling, så vi kan komme fra den aktuelle situation til en fossilfri energiforsyning, selvom den først skal 
komme i 2050.
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STRATEGI

Strategien	for	vedvarendeEnergi	2012-15
I februar 2012 vedtog bestyrelsen den overordnede strategi for VedvarendeEnergi for 2012-15. Strategien 
følges af årlige handlingsplaner, der skal føre til opfyldelse af målene i strategien. Fokus i handlingsplanen 
for 2012 har været at konsolidere både de danske og internationale projektaktiviteter og samtidig styrke 
den politiske indsats samt det foreningsmæssige arbejde. 

I de følgende afsnit kan der læses mere om, hvad det øgede fokus på disse områder betyder i praksis.

Fo
to

: H
an

s C
hr

is
tia

n 
Ja

co
bs

en



VedvarendeEnergi – Årsrapport 2012  |  7

dEn EnERGIpolITISkE IndSATS

Et længe ventet energiforlig
VedvarendeEnergi arbejder for at sætte fart i den danske omstilling til 100% vedvarende energi, ikke mindst 
ved at presse på over for politikere og statsadministrationen. Glæden var derfor stor, da det efter lange, 
seje forhandlinger lykkedes politikerne i marts 2012 at aftale et meget bredt forlig for dansk omstilling til 
vedvarende energi. Her lykkedes det bl.a. at få prioriteret de kystnære havmøller, VedvarendeEnergi havde 
kæmpet for. Efter forliget blev det klart, at der er meget store potentialer for kystnære møller, men også, 
at de danske energipolitikere ikke ville lave en ordning med en fast afregningspris som for landmøller, så 
lokale initiativer ville få de bedste chancer. Man fik i stedet udbud med krav om lokalt medejerskab. Det 
bliver så spændende at se, om de lokale initiativer får en chance i de udpegede områder.

Energiforliget nedprioriterer uvildig borgerrådgivning 
Energiforliget betød også, at den mindre velfungerende instans Go’ Energi blev nedlagt, men desværre blev 
kun en mindre del af den væsentlige forbrugerinformation videreført. Da Energitjenestens bevillinger senere 
blev halveret med udgangen af 2012, er den uvildige information om energibesparelser og vedvarende 
energi reduceret til mindre end halvdelen. Håbet er dog, at den manglende informationsindsats bliver 
erstattet af kampagner for bl.a. udfasning af oliefyr i 2013. 

Regeringens manglende vilje til at opnå energibesparelser
Et af energiforligets grundpiller blev fjernet ved efterårets finanslovsforhandlinger. En grøn tilskudsordning 
til energirenovering af boliger, som var med i regeringsgrundlaget, forsvandt som dug for solen. Samtidig 
betød Finanslov 2013, at staten bruger penge på at nedsætte elvarmeafgiften, og med den følgende 
vækstpakke blev statens midler prioriteret til en bolig-job-ordning uden fokus på energibesparelser. Det 
er altså ikke midler, staten mangler, men åbenbart viljen til at bruge dem på energibesparelser.
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dEn EnERGIpolITISkE IndSATS

Årets store overraskelse var, at solceller hittede med installation af 200 MW i 2012 mod 11 MW i alle 
foregående år tilsammen. Dermed blev VedvarendeEnergis mål om 4000 MW solceller i 2030 ganske 
realistisk, og sammen med en lang række andre organisationer argumenterede vi for et ambitiøst mål for 
solceller. Desværre blev solcellernes succes ”for stor”, hvilket betød en ændring af nettomålerordningen, 
som blev fulgt af et meget uambitiøst mål om kun 500 MW solceller 2013-2020. 

For transportområdet er regeringens forslag om betalingsring og kørselsafgifter skrottet. Forslag som også 
var væsentlige elementer i VedvarendeEnergis ambitiøse vision for bæredygtig transport. Den efterfølgende 
beslutning om forbedring af jernbanerne burde have suppleret disse forslag, ikke erstattet dem.

VedvarendeEnergi gør sin stemme gældende internationalt 
Selvom EU er i krise, er EU-politik stadig styrende for dansk politik, og VedvarendeEnergi deltager aktivt 
i diskussionerne om ny EU-energipolitik, både i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets EU-specialudvalg  
og i International Network for Sustainable Energy (INFORSE). EU er ved at gennemføre krav om 
energieffektivitet for en lang række produkter med Ecodesign direktivet, og de 27 lande vedtog i 2012 et 
ny energieffektivitetsdirektiv. Til gengæld er bunden ved at gå ud af EU’s kvotehandelssystem med CO2-
kvoter til priser under en fjerdel af det forventede. Derfor foreslog VedvarendeEnergi et dansk system til at 
kompensere for de lave kvotepriser, som man er ved at indføre i Storbritannien. Det førte til en skarp avisdebat  
med Dansk Energi. Mere rolige var debatter om EU’s budget med Martin Lidegaard og andre EU-debatter, 
som VedvarendeEnergi og andre INFORSE-organisationer har afholdt med støtte fra Europa Nævnet.

VedvarendeEnergi deltog også i klimaforhandlinger ved Klimakonventionens COP 18 i Qatar og ved 
topmødet om bæredygtig energi Rio+20; begge dele i samarbejde med bl.a. 92-gruppen af danske miljø-
og udviklingsorganisationer, hvor VedvarendeEnergi deltager i bl.a. klimagruppen.

netværk
Repræsentanter fra VedvarendeEnergi og Energitjenesten deltager i en række netværksgrupper:

Netværket til udarbejdelse af strategi for 
energirenovering af bygninger 
•	 Kommisorium
•	 Enfamiliehuse
•	 Etageboliger
•	 Offentlige	bygninger
•	 	Finansiering	og	økonomisk	sikkerhed
•	 	Innovation	og	grøn	erhvervsudvikling

CONCITO
•	 CONCITO-rådet
•	 Bygningsgruppen
•	 Systemgruppen
•	 Transportgruppen
•	 Internationalt	arbejde	

Energisparerådet

Build Up Skills Danmark 

92-gruppen 

Dansk Standard

EU-specialudvalget i Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet

Udvalg til eftersyn af reguleringen af den 
danske elforsyningssektor 

Dansk Solvarme Forening

Bestyrelsen for CISU 

Bestyrelsen for Plan Energi

Styregruppen for Energivejlederen  

Styregruppen for EnergieXperten 
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Your partner in the future… 

• Solceller
• Invertere
• Varmepumper
• Energirigtig belysning

• El-biler
• El-cykler
• Energirådgivning/projektering

• Diverse tilbehør og hjælpeprodukter

 
 

 

Energicenter 

ENERGIVEJEN

KSO

Mere end 30 år som dansk producent af varmepumper, jordvarme så-

vel som luft/vand-varmepumper, har gjort DVI førende i branchen for 

boligopvarmning med vedvarende energikilder fra jord, luft og vand.

- Det giver glade og trygge kunder!

•  Bestil besøg af en af vores forhandlere 

eller kunderådgivere allerede i dag

• Vi har forhandlere over hele landet

• Gratis rådgivning og uforpligtende tilbud

•  Vores 30 år som dansk producent af varmepumper 

er din garanti for et velfungerende anlæg

•  DVI er ligeledes førende i store anlæg til foreninger, 

Hvad nu hvis...din have 
er for lille til jordvarme?
Så har vi en varmepumpe, som optager varmen 

fra udeluften i stedet for jorden. Besparelsen bliver 

lidt mindre, men er et rigtig godt og miljøvenligt 

alternativ til jordvarme.

Hvad vil det koste 
for dig? Scan koden 
med din smartphone, 
udfyld skemaet og 
så laver vi et gratis 
og uforpligtende 
tilbud til dig i løbet 
af 3 dage.

GRATIS
ENERGIBEREGNING
Vi beregner din besparelse ved 

jordvarme sammenlignet med din 

nuværende varmekilde og udarbejder 

et tilbud – alt inkluderet!

Ring og hør mere: 98 35 52 44

Jordvarme eller luft/vand
Spar mere end 50% på varmeregningen - i forhold til gas og olie

Ring nu på tlf. 98 35 52 44 eller se mere på www.jordvarme.dk

• Bestil besøg af en af vores for-

handlere eller kunderådgivere 

allerede i dag

• Vi har forhandlere over hele  

landet

• Gratis rådgivning og uforplig-

tende tilbud

• Vores 30 år med varmepumper 

er din garanti for et velfunge-

rende anlæg

Mere end 30 år med  
varmepumper, jord-
varme såvel som luft/
vand-varmepumper, 
har gjort DVI førende  
i branchen for bolig-
opvarmning med ved-
varende energikilder 
fra jord, luft og vand.

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI

GRATIS 
ENERGIBEREGNING
Vi beregner din besparelse ved  

jordvarme sammenlignet med din  

nuværende varmekilde og udarbejder et 

tilbud – alt inkluderet!  

Ring og hør mere: 98 35 52 44

Ring nu på tlf. 98 35 52 44 eller se mere på www.jordvarme.dk

og �nd en forhandler i nærheden af dig. 

– det giver glade og  
 trygge kunder!

HVAD NU HVIS...
...din have er for lille til jordvarme?
Så har vi en varmepumpe, som optager varmen fra ude-

luften i stedet for jorden. Besparelsen bliver lidt mindre, 

men er et rigtig godt og miljøvenligt alternativ til jordvarme.

Hvad vil det koste for dig?
Scan koden med din smartphone,  

udfyld skemaet og så laver vi et gratis og 

uforpligtende tilbud til dig i løbet af 3 dage.

S 4-6 Tunnel under Femern Bælt

Forår 2013

 FOKUS: Ressourcer fra 

ARKtIS

Skifergassen

skal aldrig op!

123 grønne kirker 
i Danmark

Femern-tunnelen
Frisørerne slås

Landsmøde 
20.-21. april 2013 
på Askov Højskole 

En weekend med aktuelle  

debatter og spændende  

workshops om bl.a. folkelig  

opbakning. Tag med og sæt  

dit fingeraftryk på  
VedvarendeEnergis fremtid.

Lørdag kl. 11.00 begynder  

generalforsamlingen.  
Dagsordnen byder bl.a. på valg  

af ny formand og forslag til  

vedtægtsændringer. Program, 

fuld dagsorden og forslag til  

vedtægtsændringer kan ses på 

www.ve.dk eller rekvireres fra  

sekretariatet senest fredag d. 5/4.

VedvarendeEnergi dækker  

forplejning, dog ikke drikkevarer 

og overnatning (200-400 kr.  

afhængig af værelsestypen). 

Tilmelding:
Annette Boesen: boesen@ve.dk 

senest tirsdag d. 2/4. 

Bliv medlem
For 300,- modtager du 
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Frisørerne slås

Landsmøde 
20.-21. april 2013 
på Askov Højskole 

En weekend med aktuelle  

debatter og spændende  

workshops om bl.a. folkelig  

opbakning. Tag med og sæt  

dit fingeraftryk på  
VedvarendeEnergis fremtid.

Lørdag kl. 11.00 begynder  

generalforsamlingen.  
Dagsordnen byder bl.a. på valg  

af ny formand og forslag til  

vedtægtsændringer. Program, 

fuld dagsorden og forslag til  

vedtægtsændringer kan ses på 

www.ve.dk eller rekvireres fra  

sekretariatet senest fredag d. 5/4.

VedvarendeEnergi dækker  

forplejning, dog ikke drikkevarer 

og overnatning (200-400 kr.  

afhængig af værelsestypen). 

Tilmelding:
Annette Boesen: boesen@ve.dk 

senest tirsdag d. 2/4. 

Bliv medlem
For 300,- modtager du 

 årligt 4 numre af RÅSTOF

VedvarendeEnergi arbejder for 

en ressource- og miljøbevidst 

energi forsyning via energi-

besparelser og  anvendelse af 

vedvarende energikilder.

Bliv medlem og støt  

denne udvikling!
Du kan gå ind på www.ve.dk, 

ringe på 86 760 444  
eller emaile til ve@ve.dk. 

GAVER TIl KloDEn
For kr. 100,- kan du støtte et 

projekt i Mali, hvor Vedvarende-

Energi hjælper kvinder med 

at fremstille energieffektive 

lerkomfurer. Den nye type 

lerkomfur sparer 25-30% energi.  

Det letter presset på skovens 

ressourcer og giver kvinderne 

mere tid til andre gøremål.

www.ve.dk/gaver-til-kloden.html
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FoREnInGSARBEJdET

Fokus på folkelig opbakning og engagement
I starten af 2012 valgte man i VedvarendeEnergi, at folkelighed skal danne grundlaget for en decideret 
strategi for medlemshvervning og frivillighed. Det er vigtigt med en folkelig opbakning til organisationen, 
da denne opbakning er afgørende for at bremse klimaforandringerne i fællesskab. Målet for strategien 
er, at VedvarendeEnergi i 2015 har 2000 medlemmer af organisationen, en aktiv ungdomsafdeling samt 
en række aktive foreninger i hele landet. 

Gennem 2012 har VedvarendeEnergis foreningsafdeling arbejdet intenst med udarbejdelsen af strategien 
for medlemshvervning, og implementeringen heraf vil blive påbegyndt i 2013. Strategien vil bl.a. få 
betydning for kommunikationsstrategien, der vil bevæge sig fra at have et primært fokus på gør-det-selv 
personen, der interesserer sig for den praktiske side af vedvarende energi, til også at henvende sig til den 
gruppe i samfundet, der er optaget af de globale problemstillinger, som klimaforandringerne forårsager. 

I praksis betyder ændringen, at VedvarendeEnergis internationale udviklingsarbejde vil blive et meget 
vigtigt element i den eksterne kommunikation. Endvidere vil der ske en nytænkning af indhold og udtryk 
på hjemmesiden samt af medlemsbladet, således at disse kommunikationskanaler i højere grad henvender 
sig til også at være målrettet den nye målgruppe.

Som en del af strategien er der øget fokus på at skabe en større synlighed af organisationen, og som et 
led heri er pressestrategien intensiveret, og der deltages sammen med andre interesseorganisationer i 
en række udadvendte aktiviteter, herunder VE-dagen, Folkemødet på Bornholm og kampagnen Verdens 
Bedste Nyheder. Dette fokus fortsætter ind i 2013, og rækken af aktiviteter bliver udvidet med en række 
aktiviteter som f.eks. Roskilde Festivalen og Sustainable Energy Week.
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FoREnInGSARBEJdET

Frivilligplatform og ungdomsafdeling
I starten af 2012 oprettede VedvarendeEnergi en frivilligplatform, som har optimeret arbejdet med 
inddragelsen af enkeltpersoner og grupper i vores arbejde med henblik på at sikre en mere nuanceret 
indgang til det folkelige arbejde. Mantraet for arbejdet er, at frivillige skal have reelle opgaver og beskrivende 
titler. Især i forhold til de unge frivillige er ønsket at give dem viden og erfaring gennem deres opgaver. 
Der opleves en enorm interesse for frivilligplatformen, og VedvarendeEnergi har i øjeblikket omkring 40 
frivillige; heraf er størstedelen unge under 30 år.

På grund af den fornyede interesse fra unge, etableredes i 2012 en ungdomsafdeling, UngEnergi, for unge 
mellem 15 og 30 år. UngEnergis første projekt, Bæredygtig Ung, fik i 2012 Energifondens Studiepris på 
100.000 kr. – og er der ud over støttet af Europa Kommissionen og Dansk Ungdoms Fællesråd. Projektet er 
udtænkt og udført af unge, og det handler om at give unge på ungdomsuddannelserne håndgribelige metoder 
til en mere bæredygtig adfærd. UngEnergi er en stor succes, og fremadrettet arbejdes der derfor på at blive 
en ungdomsorganisation under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket vil betyde en årlig bevilling på 400.000 kr. 

Længere ude i fremtiden planlægges en udvidelse af UngEnergi med et udvekslingsprogram. I første omgang 
til Kenya, hvor de frivillige helt i tråd med det øvrige frivilligprogram skal hjælpe med konkrete opgaver, der har 
særligt fokus på formidling af organisationens udviklingsarbejde. Dette arbejde er planlagt til 2014.
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Corporate Social Responsibility
Begrebet CSR dækker over betegnelsen Corporate Social Responsibility, som er det frivillige arbejde, 
virksomheder kan påtage sig for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter 
og samarbejdet med interessenter. På dansk anvendes til tider betegnelsen ”social ansvarlighed”.

CSR-aktiviteter er frivillige og dermed ikke pålagt direkte ved lov. Eksempler herpå kan bl.a. være 
systematisk arbejde med miljø- og klimaledelse, samarbejde med leverandører om at forbedre sociale 
og miljømæssige forhold samt krav til leverandører om overholdelse af etiske retningslinjer.

I VedvarendeEnergi er der stort fokus på CSR rettet mod private, men fremadrettet vil der også være 
en større opmærksomhed rettet imod strategisk CSR-samarbejde med erhvervslivet. Årsagen er, at 
VedvarendeEnergi mener, at de globale klimaforandringer skal løses i samarbejde med erhvervslivet, så 
samarbejdet med erhvervspartnere prioriteres højt. Gennem 2012 er der således arbejdet på en CSR-strategi, 
der beskriver, hvordan VedvarendeEnergi vil samarbejde med erhvervslivet om strategiske partnerskaber 
med fokus på CSR. Formålet er at nå nye målgrupper og dermed øge kendskabet til VedvarendeEnergi ved 
bl.a. at påvirke virksomheder og medarbejderes arbejde for bæredygtige løsninger. Samtidig forventes 
erfaringerne med det strategiske samarbejde med den private sektor at tilføre værdi til VedvarendeEnergi 
og partner-NGO’er i udviklingslandene, bl.a. i form af samarbejde og vidensdeling.

FoREnInGSARBEJdET
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national projektudvikling
Energitjenesten
VedvarendeEnergi arbejder med en række nationale projekter, som hovedsageligt fokuserer på 
energibesparelsesaktiviteter under det fælles navn Energitjenesten. Energitjenesten blev lanceret i 2005 
og varetages af VedvarendeEnergi i samarbejde med 17 lokale miljø- og energiforeninger. Energitjenestens 
set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentationer og et landsdækkende sekretariat sikrer 
en landsdækkende indsats, der rækker helt ud i det perifere Danmark. Målet med Energitjenesten er at 
fremme energibesparelser i Danmark og af den vej muliggøre overgangen til en bæredygtig energiforsyning, 
baseret på anvendelse af 100% vedvarende energi.

I 2011 etablerede Energitjenesten et landsdækkende call center til besvarelse af telefonopkald, hvor 
forespørgsler besvares direkte af fagmedarbejdere på tværs af regionerne. På landsplan blev der i 2012 
besvaret 6800 opkald, hvilket er en stigning på 13 % i forhold til antallet af opkald i 2011. I 2012 bar 
henvendelserne i call centret især præg af den store interesse for solceller og den varslede ændring af 
afregningsregler, hvilket betød, at halvdelen af spørgsmålene i Call Centret handlede om solceller.

Energitjenesten arbejder med en række koncepter, der resulterer i energitjek af boliger, boligforeninger, mindre 
virksomheder og kirker. De ensartede koncepter giver større gennemsigtighed i aktiviteterne og genererer 
store energibesparelser hos slutbrugeren. Dertil kommer, at Energitjenestens medarbejdere deltager i en lang 
række arrangementer for boligejere, fyraftensmøder og temaarrangementer for byggeriets parter, rådgivning 
og udstedelse af diplomer til mindre virksomheder samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt er der i 2012 
gennemført arrangementer med mere end 22.500 deltagere fra forskellige målgrupper. I det følgende gives 
en kort opsummering af de projekter, som enten er nystartede i 2012 eller har haft et særligt fokus i årets løb.

pRoJEkTER I dAnmARk
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Spar	mindst	20%
I oktober 2012 vandt Energitjenesten Sjælland ”Energy Fight Night” for bedste projektidé i forbindelse 
med Energifondens udbudsrunde. Ideen er, at Energitjenesten sammensætter og tilbyder kommunerne en 
såkaldt Klimaforeningspakke, som er stilet til grundejerforeninger og landsbylaug med solid lokal forankring. 
Klimaforeningspakken indeholder tre - fire aktiviteter som f.eks. aftenkursus, inspirationsudstilling på vejen, 
åbent hus i boliger, der allerede er energirenoverede, erfaringsudveksling og rådgivercaféer. 

Kommunen finansierer halvdelen af Klimaforeningspakken og tager på den måde ejerskab for projektet. 
Boligejeren får varierede rådgivningsmuligheder, og samtidig lever kommunen op til sin forpligtelse om 
at sikre reduktion af CO2-udledning hos private. Kommunerne har vist stor interesse for projektet, og 
projektets 80 klimapakker er alle aktiverede eller planlagt aktiveret hos kommunerne.

kommunale aktiviteter
Hovedparten af energiforbruget på kommuneplan ligger hos borgere og virksomheder og er således et 
vigtigt fokusområde for kommunerne, som i stigende grad er begyndt at fokusere på energibesparelser 
hos borgerne.  I 2012 har et stigende antal kommuner benyttet sig af Energitjenestens ydelser, og især 
energitjek hos borgere, rådgivercaféer samt konceptet ”For enden af vejen” har været store tilløbsstykker. 
Sidstnævnte er energitjek for en større borgergruppe, der bor i ensartede boligtyper, kombineret med en 
fremvisning af fysiske materialer til fx renovering af vinduer, forskellige isoleringstyper samt vedvarende 
energianlæg.

Grøn kirke
Menighedsråd og provstier har fået øjnene op for, at der er store energibesparelser at hente i kirkerne, 
menighedshuse og graverfaciliteter. De gennemførte energibesparelser i kirker har medført meget 
presseomtale af specifikke cases, hvilket har skabt stor interesse fra de danske provstier for at få lavet 
energigennemgange af kirker. I 2012 har 8 provstier fået gennemgået i alt 150 kirker, og der er anvist 
energibesparelser for 3 GWh. Gennemfører kirkerne de anviste besparelser, vil menighedsrådene spare 
knap 3,9 mio. kr.

Finansiering af Energitjenesten
I 2012 blev Energitjenesten bekendt med, at bevillingen fra Energifonden ville blive halveret fra årsskiftet. 
Det har betydet en ændring i de fremtidige fokusområder, hvor det primære fokus vil være på at yde 
kompetent, uvildig energivejledning til borgere og mindre virksomheder. De fremtidige projekter inden 
for kommunesamarbejde, certificering af virksomheder, transport samt indsatsen over for bl.a. skoler vil 
være brugerfinansierede.
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International projektudvikling 
VedvarendeEnergis projekter i udviklingslandene har som mål at fremme adgangen til rene, billige og 
bæredygtige energiressourcer, samt at forbedre adgang til vand og sanitet for de fattige befolkningsgrupper. 
Desuden har projekterne til mål at styrke civilsamfundets politiske indflydelse på de energi- og miljøforhold, 
der har konsekvenser for deres levevilkår.

politisk kontekst
Der arbejdes i et bistandspolitisk landskab under hastig forandring, og der stilles øgede krav til effektivitet 
og resultater. Disse krav ses konkret i de EU-projekter og ansøgninger, der arbejdes med i VedvarendeEnergi. 
Som en konsekvens af, at udviklingslandenes kapacitet er øget på de fleste områder, bliver flere og 
flere af bistandsmidlerne nu kanaliseret direkte til udviklingslandene som budgetstøtte, samt til fonde 
administreret af organisationer og myndigheder. For at VedvarendeEnergis projekter og eventuelle nye 
aktiviteter kan få gavn af disse midler, skal midlerne fremover søges af vores lokale partnere – men med 
støtte fra VedvarendeEnergi. 

I 2011 fik VedvarendeEnergi en treårig aftale med Danida om programstøtte, hvilket betyder, at alle projekterne 
nu er samlet inden for denne aftale. I 2012 gik Udenrigsministeriet et skridt længere i deres bestræbelser 
på at lave faste rammeaftaler, og dermed effektivisering, med en række danske organisationer, herunder 
VedvarendeEnergi, som til Finanslov 2014 indstilles til en fireårig rammeaftale, som vil løbe frem til januar 2018. 
Det betyder en yderligere konsolidering af det internationale arbejde og mulighed for, via rammebudgettet, at 
bidrage med en egenfinansiering til projekter udbudt af EU eller andre internationale donorer.

pRoJEkTER I UdVIklInGSlAndEnE
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Fagligt fokus
VedvarendeEnergi vil fortsat arbejde med bymiljø- og energiprojekter i Kenya, Mali, Mozambique og 
Vietnam. Samtidig undersøges mulighederne for at støtte projekter i de omkringliggende lande, hvis 
det fagligt giver mening. For eksempel undersøges i øjeblikket muligheden for, at VedvarendeEnergi kan 
arbejde i Burkina Faso sammen med vores Mali-partner MFC-Nyetaa. Begrundelsen er dels, at MFC har 
en ekspertise, der er behov for i Burkina Faso, dels at et samarbejde på tværs af grænsen kan bidrage til at 
skabe stabilitet i den meget skrøbelige situation, de to lande er i på grund af konflikterne i Sahel-området.

kenya
VedvarendeEnergi arbejder fortsat med beboer- og miljøarbejde i Nairobis tætteste slumområde, Kibera, hvor 
man har støttet byggeriet af det første bio-center, som er placeret tæt ved en af de skoler, der samarbejdes 
med. Merkur Andelskasse har netop givet bevilling til opførelse af det næste bio-center. Bio-centeret er en 
bygning med 20 fællestoiletter, undervisningslokaler på 1. sal og forsamlingslokale på 2. sal. Affaldet fra 
toiletterne samles i en biodome, hvor gødningen afgasser, opsamles og forsyner skolens køkken med gas.

Kibera var ved valget i 2007 et af mange arnesteder for voldelige konflikter, som efterfølgende førte Kenya ud 
i en langvarig krise. VedvarendeEnergi har arbejdet aktivt gennem et EU-finansieret projekt med at forebygge 
lignende konflikter i forbindelse med valget i 2013. Der er således igangsat en række projekter inden for sport, 
musik, teater, uddannelse i samarbejde med lokale ungdomsgrupper; et samarbejde, der har været så frugtbart 
og inspirerende, at VedvarendeEnergi overvejer at anvende denne organisationsform i andre projekter.

mali
Det arabiske forår har skabt forandringer, men også skubbet til igangværende regionale konflikter i det 
nordlige Afrika. Værst er det gået ud over Mali, hvor terroristgrupper over 10 måneder besatte flere byer 
i det nordlige Mali (Sahara). Disse grupper er nu trængt tilbage af fransk og malisk militær. Situationen vil 
imidlertid være spændt i mange år fremover og vil få en betydning for VedvarendeEnergi’s arbejde i Mali. 
Overraskende er, at VedvarendeEnergi’s projekt med begrænsning af skovhugsten i de sydlige kommuner 
næsten er upåvirket af begivenhederne, hvilket skyldes, at projektområdet ligger langt fra kampzonen, og 
befolkningen er vant til at klare sig uden megen hjælp fra staten. Projektet forsætter planmæssigt og har 
endda indhentet forsinkelser fra sidste år, men situationen vil påvirke valget af fremtidige indsatsområder.

mozambique
I Mozambique er situationen mere fredelig. Landet har en af Afrikas højeste vækstrater og er præget af 
optimisme. VedvarendeEnergi har to projekter i henholdsvis Maputo med bymiljøaktiviteter og i Sofala 
provinsen med lokale energiprojekter, som begge skrider planmæssigt frem.   Oven i købet har de formået 
at opnå støtte fra andre donorer. I Maputo har VedvarendeEnergis partner, Livaningo, fået en større 
bevilling fra SIDA til at kapacitetsopbygge organisationen, hvilket projektet og samarbejdet vil nyde godt 
af. I Sofala-projektet har Norsk Naturværn i flere år støttet projektet og sidst gået ind aktivt sammen med 
VedvarendeEnergi i oprettelsen af et nationalt energipolitisk netværk. 

Vietnam
Efter 12 års arbejde med bymiljøopgaver i Hanoi er projektet afsluttet, og aktiviteter og modeller for 
inddragelse af borgerne fortsætter nu i regi af de kommunale myndigheder. Der er oprettet i hundredevis 
af opsparingsgrupper, der nu investerer i miljøopgradering af deres lokalområder med støtte fra 
myndighederne. Der overvejes nu, om arbejdet skal udbredes til andre byer i Vietnam.
Projektet i Ha Nam fortsætter i endnu tre år i en sidste afsluttende fase med aktiviteter inden for 
kompostering, vandrensning og affaldsindsamling. Både myndigheder og private virksomheder har fået 
øje på særligt affaldsprojekterne, og dette betyder bl.a., at VedvarendeEnergi nu arbejder med det danske 
firma KomTek om at fremme bæredygtige løsninger.
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InFoRmATIonSIndSATS

Formidling af budskabet
hjemmesider
Kendskabet til VedvarendeEnergi og Energitjenesten er støt stigende. Især har Energitjenesten været 
nævnt ofte i medierne og har ligeledes haft stor trafik på hjemmesiden. I 2012 lanceredes Energitjenestens 
hjemmeside, energitjenesten.dk, i nyt design, hvilket har forbedret besøgstallene markant. Hjemmesiden 
har haft ca. 250.000 besøgende i årets løb, hvilket er en stigning på over 60 % i forhold til de senere år. 
Det nye design har gjort det nemmere for målgrupperne at søge rådgivning på hjemmesiden. Det er især 
hjemmesidens indhold omhandlende solceller, som har haft de besøgendes interesse. 

VedvarendeEnergis hjemmeside, ve.dk, blev lanceret i februar 2013 i et lignende design, så de visuelt hænger 
bedre sammen, og samtidig stiles der mod at opnå en større synergi mellem hjemmesiderne. Det forventes, 
at disse ændringer vil have samme positive effekt for antallet af besøgende på ve.dk., som på energitjenesten.
dk. Til sammenligning havde ve.dk 55.000 besøgende i 2012, hvilket svarer til en 50% stigning ift. 2011 og 
en fortsættelse af tendensen de sidste par år, hvor stadig flere finder ind på hjemmesiden.

Øget presseindsats
Det stigende antal besøgende på hjemmesiderne hænger tæt sammen med en øget presseindsats med det 
mål at øge eksponeringen i medierne. Mediemæssigt har VedvarendeEnergi blandet sig mere i debatten end 
vanligt, bl.a. i Information og Politiken, og har flere gange medvirket til debatter i P1. Fx kunne VedvarendeEnergi 
i efteråret påvise, at Dansk Energi var ude med forkerte tal, der overdrev den samfundsmæssige udgift ved den 
gamle nettomålerordning for solceller. Generelt set er der et langt større potentiale for VedvarendeEnergi i 
mediebilledet, end det udnyttes i dag, og der vil derfor være fokus på at udnytte potentialet på dette område i 2013. 
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I 2012 blev Energitjenesten nævnt 1.054 gange i dagspressen. Derudover blev Energitjenesten flere gange 
brugt til faglige udtalelser i radio samt DR Vejret. Energitjenesten har desuden en række artikelsamarbejder, 
f.eks. med Den Blå Avis, hvortil der leveres faglige artikler. 

målgruppeundersøgelse konkluderer, at Energitjenesten er uvildig og fagligt dygtig 
For at kunne arbejde mere målrettet og professionelt med at skabe yderligere synlighed af Energitjenesten, 
blev der i 2012 gennemført en stor målgruppeundersøgelse med formålet at afdække, hvordan 
Energitjenestens målgrupper opfatter brandet ”Energitjenesten”. Analysen er den største, der er rettet 
imod Energitjenestens målgrupper og hidtil gennemført i Energitjeneste-regi. Analysen har bidraget med 
viden om Energitjenestens brugere, men den har også bidraget med viden, der kan anvendes i forhold til 
medlemshvervning. De første tolkninger af data viser, at målgruppen opfatter Energitjenesten som uvildige 
og fagligt dygtige. I 2013 vil den indhentede viden fra analysen blive analyseret mere dybdegående, og i 
samråd med bestyrelsen vil der blive udarbejdet en handlingsplan, som efterfølgende vil blive implementeret 
i bl.a. kommunikationsarbejdet.
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nøgletal
VedvarendeEnergi har 19 medarbejdere fordelt på nationale og internationale opgaver. Herudover 
administrerer VedvarendeEnergi landsdækkende projekter, der involverer 46 medarbejdere på 6 regionale 
Energi- og Miljøcentre og fire lokale repræsentationer. Det strategiske fokus på konsolideringen af de 
internationale projekter samt foreningsarbejdet har bevirket, at sekretariatets medarbejderstab i årets 
løb er øget med to medarbejdere med internationalt fokus, to medarbejdere med fokus på frivillige 
medarbejdere samt en grafisk designer. 

Årets økonomiske resultat blev et overskud på 145.000 kr., hvilket er ca. 25.000 kr. mere end det 
budgetterede for 2012. Resultatet sikrer en yderligere konsolidering af VedvarendeEnergi’s egenkapital, 
der ved udgangen af 2012 var 1,3 mio. kr. svarende til ca. 4 % af omsætningen.

Omsætningen for 2012 var på 33,9 mio. kr., hvilket er på samme niveau som for 2011. Den største 
enkeltaktivitet er Energitjenesten, der står for 15,7 mio. kr. af omsætningen. Midlerne til dette arbejde 
kommer fra Energifonden. Danida er den største finansielle bidragsyder til de internationale aktiviteter. 
Det største land omsætningsmæssigt er Mozambique efterfulgt at Kenya, Vietnam og Mali.

omsætning	2009-12	(Dkk	mio.)
En organisation i vækst

Egenkapital 1,18 mio

Resultat  145.000

Indtægter	2012	(Dkk	mio.)

Danida 11,7
Øvrige internationale donorer 2,0
Private midler og gaver 0,5
Energisparepuljen 15,7
Små projekter i DK 1,4
Øvrige DK 2,6
Total 33,9

udgifter	2012	(Dkk	mio.)

Internationale donorer 13,7
Energitjenesten 15,7
Små projekter i DK 1,2
Øvrige DK 3,2
Total 33,8
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