Folkemødet 2013:
Renovering – det er ny energi!
- fra skåltaler til fossilfri økonomi
Er der politisk vilje til at fremme energirenovering i praksis? Og hvordan får vi boligejerne til at vise
interesse for energirenovering?
Det venter vi svar på i juni.
Her fremlægger regeringens energirenoveringsnetværk en rapport, som nok skal vise sig at være både
ambitiøs og kreativ. Men vil den også formå rent faktisk at slå hul på den store udfordring, vi står over for
med at komme i gang med de så nødvendige energirenoveringer?
Det handler om penge og om at påvirke holdninger.
Vi må se i øjnene, at det er dyrt at energirenovere. Det kræver masser af penge at omstille samfundet til en
fossilfri økonomi, og der skal også bruges penge til at påvirke en udvikling, som sætter forbrugerne i stand
til at reducere deres energiforbrug og investere i vedvarende og lokal energiforsyning.
Og for mange er det nu engang ikke specielt sexet at nørde i energirenovering. Det er meget sjovere at
realisere friværdien i et nyt designerkøkken, nyt badeværelse, forældrekøb af lejligheder, rejser m.m. Der
er med andre ord brug for tungtvejende argumenter, som kan få de forskellige energibrugersegmenter til
at ændre adfærd i forhold til energiforbrug, energibesparelser og i forhold til at ”handle” på de
udfordringer, der er formuleret politisk.
På Folkemødet på Bornholm skal vi en tur rundt om både pengene og holdningerne. Vi skal slå et slag for, at
energipolitikken ikke først og fremmest kendes på de vedvarende skåltaler, men rent faktisk skaber
handling ude hos vælgerne i retning af bæredygtige og vedvarende løsninger.

Indhold:
2 debatter à ½ time hver med 5 deltagere i hver:
1. God økonomi i energirenoveringer
- Store og rigtige ambitioner bør ikke strande på konkret mangel på penge og mangel på vilje til
at finansiere energirenoveringer. Hvordan skaber vi vilje til at investere de nødvendige midler
og bruge de politiske instrumenter, der kan stimulere markedet og efterspørgslen og sætte
skub i nødvendige energirenoveringer?

2. Holdninger og adfærd
- Mange boligejere vælger ofte at investere i oplevelser eller ombygninger, der umiddelbart
påvirker deres livskvalitet. Hvordan vækker vi boligejernes vilje og engagement i forhold til at
gennemføre energirenoveringer?

Tidspunkt:
Paneldebat torsdag kl. 17-18 med deltagere fra branchen, politikere og eksperter.

Deltagere:
Debattørerne tørner sammen i to omgange i debatter om, hvordan vi får sat ordentligt skub i den store
opgave omkring energirenoveringer i bygningsmassen, samfundet står over for.
Ordstyrer: Anne Grete Holmsgaard
Debat:
-

Lars Aagaard, Dansk Energi
Peter Rathje, ProjectZero
Martin Manthorpe, NCC Construction
Thomas Færgeman, Concito
Bjarke Bonke, Venstres Ungdom
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Leo G. Sørensen, Wicotec Kirkebjerg

