
 

Energirapporter for 100 parcelhuse, for afdelinger i Boligselskabet Sjælland og private 

boligforeninger, aktiv i Energikaravanen og – som næste skridt – energivejledning for små og 

mellemstore virksomheder 

Thaysen og co. A/S har virkelig sørget for at få fuldt udbytte af at være med i partnerskabet Grøn Puls, fortæller 

Michael Raaberg, VVS installatør i firmaet. 

Michael Raaberg og hans kolleger er uddannet energivejledere - og det er et krav, når de i regi af Grøn Puls laver 

helhedsorienterede energitjek. Når det kommer til selve udførelsen af opgaver har Thaysen & co. A/S som firma 

fokus på installation af energirigtige løsninger, hvor der bl.a. benyttes varmepumper, solceller samt andre 

løsninger, der kan reducere energiforbruget i en bolig. I et Grøn Puls energitjek er det imidlertid både 

installation og klimaskærm, der bliver gennemgået og resultaterne nedfældet i en energirapport. 

”Hvis rapporten viser, at der er brug for ændring af klimaskærmen og boligejeren spørger os, henviser vi til 

andre håndværkere først og fremmest fra Energihåndværkernetværket i Grøn Puls. Hvis det handler om VVS, 

automatik og tekniske installationer, så kan vi også selv byde på opgaven”, siger Michael Raaberg. 

”Vi har konstant fire til fem mand kørende i Roskilde og vi laver to energitjek om ugen. Så vi har fået rigtigt 

meget ud af samarbejdet i Grøn Puls, men det kræver altså også, at vi selv er aktivt opsøgende og er ude og vise 

flaget”. 

Michael Raaberg fortæller, at de oftest finder muligheder for forbedringer på klimaskærmen, når de gennemgår 

parcelhuse. De ældre huse mangler typisk isolering på lofter og i murene, men der er også mulighed for at 

optimere på varmeanlæggene. Det kan fx være, at de anbefaler at tilslutte boligen til fjernvarme – hvis det er 

muligt – eller der kan være en fordel i at få opsat en varmepumpe.  

Håndværkerfradraget har virkelig betydet noget. Også de lave renter har indflydelse på folks mulighed for at 

energirenovere og Roskilde Kommune er langt fremme med en lokal ordning til støtte af energirenoveringer, 

kaldet byfornyelsesordningen. 

I de større ejendomme, som drives af Boligselskabet Sjælland eller private boligforeninger, finder Thaysen og co. 

A/S også mange muligheder for at forbedre klimaskærmen. Det mest gennemgående her er, at der kan opnås 

store besparelser ved at isolere varmerør og justere varmeanlægget. 

Thaysen og co. A/S er allerede godt i gang med at udvide vejledningen til de små og mellemstore virksomheder 

og i juni måned går de også i gang med at kigge på kolonihaver – alt sammen i regi af Grøn Puls. Firmaet har 

desuden som det seneste kastet sig over energiforbedringer i forbindelse med lysarmaturer og 

legionellabekæmpelse i vand. 

Få mere information om Grøn Puls og Energihåndværkernetværket på www.grønpuls.dk og 

www.facebook.com/groenpuls    
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