Energirådgivning sparer Nordjysk boligorganisation for over en million kroner
I samarbejde med KNN Energirådgivning har Vivabolig siden 2014 modtaget op mod 1.200.000 kroner i
tilskud til nye energibesparende løsninger i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter som f.eks.
udskiftning af vinduer, nyt tag, efterisolering, elinstallationer, fjernvarme m.m.
KNN Energirådgivning, Vodskov ApS er et uafhængigt energirådgivningsfirma, der tilbyder energirådgivning
og hjælp til at indhente tilskud til energisparende løsninger til private boligejere, boligorganisationer, erhverv
og det offentlige i hele landet. Det er KNN Energirådgivning der varetager hele ansvaret for, at der ydes størst
muligt tilskud med fuld bevågenhed for regler og løbende ændringer i lovgivningen, bekendtgørelser m.m.
Med korrekt energirådgivning er det derfor en overskuelig proces at få kigget sit bygge- eller
renoveringsprojekt igennem for nye miljøvenlige løsninger.
I god tråd med sparekrav
I mange danske virksomheder og organisationer er der besparelser på dagsordenen frem mod 2020,
heriblandt de almene boligorganisationer, der skal spare 8% gennem effektivisering. Derudover er
energiselskaberne gået sammen om en indsats, der skal reducere CO2 udledningen i Danmark. Som almen
boligorganisation er det derfor oplagt at finde nye energibesparende løsninger i forbindelse med nybyggeri
og renovering.
”I Vivabolig ønsker vi at bidrage til et bedre miljø ved bl.a. at arbejde på at mindske energiforbruget og derved
også nedbringe ressourceforbruget. Det giver derfor mening for os at samarbejde med KNN Energirådgivning,
der hjælper os med at finde nye grønne løsninger og til at stå
for ansøgning om tilskud”, siger projektleder Kasper Nielsen fra For Vivabolig foregår samarbejdet meget enkelt:
Vivabolig.
1: Vivabolig anviser deres renoveringsprojekter
Siden sommeren 2017 er samarbejdet mellem Vivabolig og KNN
Energirådgivning blevet udvidet til, at KNN også foretager
screening og målinger af alle Vivaboligs boligafdelinger.
Derudover har KNN udarbejdet en rapport til hver boligafdeling,
der indeholder en oversigt over afdelingernes energitilstand, og
hvilke forbedringer der med fordel kan igangsættes.
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Kasper Nielsen, Projektleder, Vivabolig
Tlf.: 2925 0814 Mail: kni@vivabolig.dk
Kjeld Dahl, Direktør, KNN Energirådgivning
Tlf.: 2019 6904 Mail: knn@knnenergiraadgivning.dk

overfor KNN Energirådgivning i god tid inden
opstart af projekt.
2: Herefter administrerer KNN Energirådgivning
hele sagsforløbet uden ekstra besvær og udgifter
for Vivabolig.
3: KNN laver en gennemgang af projekterne og
udplukker de renoveringer, der kan realiseres og
udløse tilskud.
4: Beregning af energibesparelserne og
tilskudsbeløb.
5: Indhentning af nødvendige dokumentationer i
form af tegninger, beskrivelser, billeder m.m. og
opmålinger.
6: Kvalitetskontrollerer projekterne og
indberetning til energiselskaber.
7: Afslut med udbetaling af tilskud direkte til
Vivabolig.

Eksempel på ny facade på Vivaboligs nye stayboliger for studerende.
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