
Aage Johnsen 
Fra: Steen Schutt [SS@arke.dk] 
Sendt: 2. november 1998 13:38 
Til: Aage Johnsen (E-post) 
Emne: Elsparefonden 

Projekt A: "Ambassadører" 
Projektet har det simple formål, at se hvor meget det er muligt at nedsætte en privatfamilies energiforbrug ved almindelig 

omtanke og ændring af vaner. Altså i første omgang uden at udskifte elapparater. 
Projektet tænkes udformet som en konkurrence mellem 20 familier, der er medlem af Danmarks Naturfredningsforening, og 
20, der er medlem af Samsø Energi- og Miljøforening. Vindere af konkurrencen er den forening, der har opnået den største 
procentvise besparelse i elforbruget. Præmien til det vindende hold er æren og hædrende omtale, og til samtlige deltagende 
familier udstedes der et gavekort på kr. 500,- til køb af hårde hvidevarer. 

Deltagerne udsættes for en intensiv påvirkning, der hele tiden skal minde dem om projektets formål. Den opnåede erfaring 
og viden om, hvordan elbesparelser kan opnås, skal bruges af de deltagende foreninger og af familierne til at udbrede 
kendskabet til, hvordan energibesparelser kan opnås. 

Forløbet varer et år og indledes med et samarbejde mellem Energiselskabet ARKE, Danmarks Naturfredningsforening og 
Samsø Energi- og Miljøforening. De to foreninger finder hver frem til 20 familier. Familierne skal ikke have elvanne og 
må, af konkurrencemæssige hensyn, helst ikke være medlem af begge foreninger. Ligeledes må familierne ikke, så vidt det 
er muligt, udskifte elforbrugende apparater i løbet af projektåret. Det tilstræbes, at flere af familierne er villige til at stille sig 
til rådighed for pressen 

Som en appetitvækker udsendes indledningsvis pjecen "Bedre elvaner", udgivet af Danske Elværkers Forening, til samtlige 
husholdninger på Samsø, da der i løbet af projektåret vil være artikler i dagspressen med resultater fra konkurrencen og 
elspareråd med henvisning til "Bedre elvaner". 

Når deltagerfamilierne er fundet inviteres disse til en introduktionsaften, hvor forløbet i projektet gennemgås. Her 
introduceres ligeledes de kendte metoder til at nå elbesparelserne. Efterfølgende aflægges samtlige familier et 
hjemmebesøg, hvor deres elforbrugende apparater kortlægges, og elvanerne gennemgås. Ud fra dette gives der individuel 
rådgivning. Familierne vil få mulighed for at låne en elmåler til at kontrollere forbruget af husstandens elapparater. 

En gang ugentligt skal familierne aflæse afregnings-elmåleren og det ugentlige forbrug diskuteres i familien. Hver fjerde 
uge sendes aflæsningerne til Energiselskabet ARKE, hvorefter de enkelte familiers forbrug registreres. Efter behandling af 
resultaterne udsendes disse i et månedligt nyhedsbrev til de deltagende foreninger, familier samt til øvrige interesserede 
herunder de tre dagblade, der udkommer på Samsø. 

Efter et halvt års forløb afholdes en opfølgningsaften, hvor delresultaterne formidles, familierne kan udveksle erfaringer, og 
metoderne til at opnå elbesparelser repeteres. 

Projektet slutter for familierne efter et års forløb med en aften, hvor projektet rundes af. 

Efterfølgende skrives rapport på projektet, og de opnåede resultater formidles til relevante interesserede. 

Tidsforbniget for en elkonsulent er som følger: 

Forberedelse af projektet: 40 timer 
Introduktionsaften: 12 timer, incl. forberedelse, m.v. 
Hjemmebesøg: 40 x 2 time, incl. transport 
Opfølgningsaften: 12 timer, incl. forberedelse, m.v. 
Afslutningsaften: 12 timer, incl. forberedelse, m.v. 
Registrering af aflæsninger: 4x12 timer, incl. forsendelse 
Månedsbreve til familierne: 4 x 1 2 timer, incl. forsendelse 
Resultatformidling, nyhedsbreve: 2x12 timer 
Afrapportering: 40 timer + tryk m.v. kr. 10.000 
Præmier: 40 x kr. 500 
Bedre elvaner: kr. 20.000 incl. forsendelse 
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Revision, administration og regnskabsaflæggelse 
incl. Projekt B, del 1 og 2: kr. 25.000 

Totalt: 316 timer å kr. 600 kr. 189.600,-
Materialer m.v. kr. 75.000,-
1 alt: kr. 264.600,-

Projekt B: Energibesparende apparater 
Projektet har til formål at få de samske husholdninger til, ved en normal udskiftningssituation, at erstatte nuværende 

elapparater til apparater af enten A eller B kategori. 

Forhandlere/installatører skal bringes til en forståelse for, at der kun skal markedsføres hårde hvidevarer fra kategori A og B 
på Samsø. 

Del 1. 
Dette opnås dels ved uddannelse af forhandlere/installatører samt af medarbejderne. 

Der bliver tilbud om 2 x Vi dags undervisning, således at medarbejderne kan skiftes til at tage af sted. Undervisningen 
forestås af en elkonsulent med hårde hvidevarer som speciale, og skal omfatte baggrunden for og teorien bag opdelingen i 
kategorier, besparelsespotentialet ved A og B kategori apparater, orientering om hvidevaredatabasen ELDA hos 
Energiselskabet ARKE, samt ellers klæde sælgere af hårde hvidevarer på, således at disse kan give kunden en saglig 
rådgivning. 

Der skal følges op på, om der sælges flere apparater af A og B kategorierne. 

Forberedelse af projektet: 10 timer 
2 x undervisning: 10 timer, incl. forberedelse, mødelokale, m.v. 
Administration og revision og afrapportering sammen med Projekt A 

Totalt: 20 timer å kr. 600 kr. 12.000,-

Del2. 

Dels opnås det ved at belønne de forbrugere, der køber hårde hvidevarer fra A eller B kategorierne. 

Gennem et samarbejde mellem leverandører og forhandlere på den ene side og Elsparefonden på den anden ydes et tilskud 
på kr. 500,- per solgt apparat i A eller B kategorierne. Tilskuddet fordeles med kr. 250,- fra leverandører og forhandlere i 
form af prisnedsættelse og kr. 250,- fra Elsparefonden i form af en check. 

Del 2 forventes at løbe i et år og potentialet er ca. 2.200 husstande med en fryser og et køleskab, i alt 4.400 apparater. Med 
en gennemsnitlig levetid på 16 år burde ca. 275 apparater blive udskiftet i projektåret. Der vil således blive udbetalt kr. 
68.750,-. 

Forberedelse af projektet: 25 timer 
Tilskud: kr. 68.750 
Annoncering: kr. 20.000 
Administration og revision og afrapportering sammen med Projekt A 

Totalt: 25 timer å kr. 600,- kr. 15.000,-
Materialer m.v. kr. 88.750,-

I alt kr. 103.750,-

Med venlig hilsen 

Steen Schiitt, Afdelingsleder 
Energiselskabet ARKE 
Grenåvej 55, DK-8200 Århus N 
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Erik Eriksen, begge Lokalkomiteen på Samsø 

22. december 1998 
Brev 88303 

J.nr. 0465-6 

Kære Anders, kære Erik! 

Jeg sender jer hermed ARKEs oprindelige ansøgning til Elsparefonden om pro
jektmidler til Samsø, Vedvarende Energl-0 og referatet fra Fondens møde på 
Samsø om projektet. 

Som I kan se af referatet, blev man enige om, at energisparekonkurrencen 
skal foregå mellem forskellige byer eller områder på Samsø og Ikke som op
rindelig foreslået mellem medlemmer af DN og medlemmer af Samsø Energi- og 
Miljøforening. 

Så vidt jeg kan vurdere det, bliver der således Ikke tale om 
ud at finde medlemmer af DN, som vil være med 1 konkurrencen 
imod findes deltagere 1 forskellige byer eller 1 forskellige 
Samsø. Dem kan man nok bedst finde gennem annoncering 1 jere 
ser, hvilket jeg allerede har nævnt for Steen Schlitt og Aage 
sen. Når man har fundet de frivillige, som vil være med, kan 
dem, om de er medlemmer af DN, hvis man mener dette har en 1 
kunne det f.eks. have, hvis man vil sammenligne, hvor meget 
mer er Istand til at spare sammenlignet med andre grupper af 
Ellers har jeg Ikke nogen umiddelbare bemærkninger til mater 
har andre bemærkninger hører jeg gerne fra jer, men I er ogs 
ne til selv at kontakte Steen Schlitt eller Aage Johnsen NI el 

at v1 skal 
. Der skal der-
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s lokale avl-
Johnsen NI el -
man spørge 
nteresse. Det 
sådanne medlem-
frivillige, 
ialet. Hvis I 
å meget vel korn-
sen. 

Med venl1g hilsen med ø om en glædelig jul og et godt nytår 

Allan Andersen 

Kopi: Steen Schlitt, Energiselskabet ARKE, Grenåvej 55, 8200 Århus N, 
Aage Johnsen Nielsen, Samsø Energiselskab, Østerløkkevej 1, 
Tranebjerg, 8305 Samsø. 

Masnedogade 20 2100 Kobenhavn 0 Telefon: 39 17 40 00 Telefax: 39 17 41 41 E-post: dn@dn.dk 
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