
Energispring og EjendomDanmark inviterer til 

DEBATSALON
Den 17. august 2022 kl. 12.00-17.00
Hos Grundejernes Investeringsfond, Ny Kongensgade 15, 1472 KBH

Hvordan kommer vi i mål med energibesparelserne?

Vi skal stadig reducere energien i vores bygninger – også selvom den er grøn.

Deltag i debatsalonen den 17. august, hvor partnere i Energispring, Teknik- og Miljøborgmester i 
København Line Barfod, Folketingsmedlem for Venstre Heidi Bank m.fl. deltager.

Flere analyser viser, at der stadig er et stort energisparepotentiale i de danske bygninger. Vi ved, 
at det er nødvenligt at indfri potentialet, hvis ikke den grønne omstilling skal koste dyrt. Erfaringer 
viser også, at det går langsomt med at indfri potentialet. 

Derfor afholder Energispring i samarbejde med EjendomDanmark en debatsalon om: Hvordan 
kommer vi fra påviste energisparepotentialer til flere faktiske besparelser? Vi spørger bl.a. en 
myndighed, et forsyningsselskab, ejere, lejere og politikere. Politikerne deltager i den sidste del af 
programmet.

Målgruppen for debatsalonen er private bygningsjere, interesseorganisationer, offentlige og kom‑
munale bygningsejere, administratorer, andels- og ejerforeninger og lejere. 

Tilmeldingsfrist 
den 10. august 2022

Maks. deltagerantal på 
75 personer

BYGNINGERNES ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

Program highlights
• Hvor står vi i dag - potentialerne er kendte, 

og hvordan omsættes de til faktiske bespa‑
relser?

• Cases og debat om hvad vi gør for at opnå 
flere faktiske energibesparelser?
‑ Data og energistyring
‑ Brugerne og beboerne
- Det offentliges indsats

• Politisk debat med Københavns Teknik- og 
Miljøborgmester Line Barfod og Folketings‑
politikere bl.a. Venstres boligordfører Heidi 
Bank. 



Program

kl. 12.00 Ankomst og sandwich 
kl. 12.30 Velkomst ved Energispring, enhedschef, Charlotte Korsgaard og Grundejernes Investerings- 
  fonds administrerende direktør Susanne Borenhoff

kl. 12.40 Hvor står vi i dag - potentialerne er kendte, og hvordan omsættes de til 
  faktiske besparelser?

Præsentation af dagens debatemne ved EjendomDanmarks administrerende direktør Peter Stenholm
Hvad siger loven, hvad er på vej? ved Energistyrelsens vicedirektør Stine Leth Rasmussen

kl. 13.00	 Hvad	gør	vi	for	at	opnå	flere	faktiske	energibesparelser?	Cases	og	debat

CASE 1
Data og energistyring

Case: DEAS, Hans Andersen, bæ‑
redygtighedschef
Case: Bygningsstyrelsen, Christian 
Hauser, kontorchef

Paneldebat - debatemner: 
• Vil lettere adgang til forbrugs‑

data gøre det nemmere at 
opnå energibesparelser? 

• Kræver højere kompleksitet i 
energistyring af ejendomme 
nye kompetencer hos drifts‑
personalet?

Paneldeltagere: 
TEKNIQ Arbejdsgiverne, Gorm 
Elikofer, koncernkundechef, HO‑
FOR og Pia Rasmussen, sektions‑
leder, Videncenteret for energibe‑
sparelser i bygninger

CASE 2
Brugerne og beboerne

Case: KIRKBI, Louise Lykke Tox, 
senior investment director
Case: Boligexperten, Johnny C. 
Rieck, administrationschef

Paneldebat - debatemner:
• Hvordan kommer brugerne og 

beboerne i spil, og hvad kan de 
gøre for at opnå flere faktiske 
energibesparelser?

Paneldeltagere:
Johnny C. Rieck, administrations‑
chef, Boligexperten, Jan Hansen, 
direktør, andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation (ABF), Mor‑
ten Andersen, direktør, Arup & 
Hvidt og Ulla Jensen, sustainability 
manager, KIRKBI

CASE 3
Det offentlige

Hvilken rolle spiller det offentliges 
indsats for at få omsat potentialer 
til faktiske besparelser, og hvordan 
arbejder de med emnet?

Case: Slots- og Kulturstyrelsen 
[TBC]
Case: Københavns Ejendomme og 
Indkøb, Anders Lyngtorp, enheds‑
chef

kl. 15.20	 Politisk	debat	-	Hvordan	opnår	vi	flere	faktiske	energibesparelser?

Københavns Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (E) og Folketingspolitikere bl.a. boligordfører Heidi 
Bank (V).

kl. 16.00 Afrunding, netværk og let anretning
kl. 17.00 Slut

Der vil blive indlagt pauser i programmet.


