
ELENA

(European Local Energy Assistance)

CeDEPI

(Central Denmark Energy Planning Investment)

HER

(Hedensted Energi Renovering)



Historik energibesparelser:

Tideligere er der brugt følgende midler på energi besparende projekter.

2009 1.100.000 kr. Udskiftning af gasfyr

2010 4.200.000 kr. Udskiftning af gasfyr

2011 2.700.000 kr. Udskiftning af gasfyr og belysning

2012 17.100.000 kr. Udskiftning af belysning, centralvarmepumper, toiletter og 

genanvendelse af varmen fra serverrummet, gadelys

2013 25.500.000 kr.  Udskiftning af belysning, centralvarmepumper og teknisk isolering, 

gadelys

2014 0 kr. Projektering af ELENA



ELENA opsummering:

11 kommuner i Region Midtjylland og 4 institutioner under Region Midtjylland deltager i projektet.

De samlede energiinvesteringer udgør 439 mio. kr.

EU-støtten er på 24,5 mio. kr. 

Alle projektering skal være afsluttet med udgangen af juni 2017.

Den konkrete gennemførelse kan foregå efter 1. juli 2017. 

Hedensted kommune:

Hedensted Kommune skal investerer 47.061.928 kr. i 2015-17.

Egenbetaling på 209.000 kr.

Fællesudgifter 10.000 kr./år til de udstationerede medarbejdere. 

Tilbagebetalingstiden beregnes i forhold til det samlede projekt.



Hvad er værdien af ELENA-programmet?

ELENA yder teknisk bistand til at forberede energiinvesteringer i kommuner og Regionen. 

Kompetenceudvikling og understøttelse af faglige netværk i kommuner og region. 

Rådgivning svarende til 1,9 årsværk og konsulentbistand på 0,5 mio. kr.

Besparelser på energiforbruget på ca. 4,8 mio. kr. svarende til ca. 7.000 MWh varme og el.

Udledningen af CO2 reduceret med 10.000 tons,



Hvordan skaffes medarbejdere?

De nye medarbejder vil blive ansat af regionen, men vil have tjenestested i kommunen. 

Hvordan skaffes håndværkere og entreprenører?

Det er kommunen, der suverænt bestemmer, hvordan de konkrete projekter skal udbydes, og til hvilke 

håndværkere og entreprenører.

Eneste betingelse er som ved alle andre udbud, at udbudsreglerne overholdes. 

Hvor meget administrativt arbejde følger der med?

Regionen vil som ansøger skulle levere halvårsrapporter, der viser ELENA-programmets resultater, anvendelsen 

af rådgivere og finansiel status.

Til disse og andre tværgående opgaver opretter regionen et sekretariat, finansieret af ELENA-støtte. 

Kommunernes administrative opgaver vil være, at indberette de konkrete projekter, der planlægges, 

kontraheres og gennemføres. 

Kommunerne skal ikke føre timeregnskaber, skrive rapporter eller andet, der kendes fra andre typer af EU-

projekter.



Fremgangsmåde

Der afholdes møder på tværs af organisationen for at højne projektet.

Der investeres kun i bæredygtige bygninger.

Indsatsen koordineres og samordnes med kommunens sideløbende nybyggeri og bygningsrenovering.

Projekterne planlægges så brugerne bliver involveret fra start til slut.

De enkelte projekter samles så det tilstræbes at en bygning gøres færdig.

Emner der skal arbejdes med igennem projektet:

– Alternativ opvarmning 

– Isolering af tekniske installationer 

– Udskiftning af pumper 

– Ny belysning 

– Udskiftning af vinduer og døre 

– Efterisolering 

– Udskiftning af belysningsanlæg 

– CTS anlæg 



Puljer

2015

• Alternativ opvarmning - 3,4 mio. kr.

• Isolering af tekniske installationer - 2 mio. kr.

• Ny belysning - 3,9 mio. kr.

• Udskiftning af vinduer og døre - 0,5 mio. kr.

• Efterisolering - 0,7 mio. kr.

• Udskiftning af belysningsanlæg - 1 mio. kr.

• PR

I alt investeres 11,5 mio. kr. i 2015.

2016

16 mio. kr.

Under udarbejdelse i 2015

2017

20 mio. kr.

Under udarbejdelse i 2016


