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Albani Bryggerierne praktiserer en minutiøs overvågning af sit ener-
giforbrug og ”alt, hvad der kan sættes en ledning til.” Virksomheden 
er ISO14001- og EMAS-certifi ceret og har detaljerede procedurer for, 
hvordan deres produktion kan optimeres. Energiarbejdet udspringer 
dels af Albanis miljøpolitik og dels af behovet for at have en effektiv 
produktion, der samtidig er i konstant forandring. De stadigt stigende energipriser 
og løbende teknologiske fremskridt gør, at muligheder, der ikke kan betale sig 
økonomisk det ene år, godt kan vise sig at være rentable året efter.

”Det er ikke raketvidenskab”
Albanis CO2-udledning skyldes især forbruget af el og naturgas til processerne. 
Virksomheden har haft nogle ideer om at fremstille biogas på bryggeriet, men 
foreløbig er der ingen planer om gasproduktion i større omfang.

Energiindsatsen består i en meget lang række af mindre forbedringer og tiltag. En 
af de mest givtige i de seneste år har været genindvinding af kondensatvarme. Det 
har sparet et sted mellem 1½ mio. og 2 mio. kWh om året siden 2011. Det er også 
lykkedes at halvere elforbruget til køling, bl.a. ved at ændre driftstemperaturer og 
behovsstyring.

Ofte bliver indsatserne fi nansieret af Albanis investeringspulje. I puljen er der årligt 
afsat ca. 1 mio. kr. til løbende forbedringer. Albani er en del af Royal Unibrew, hvis 
direktion godkender ansøgningerne.  Hvis der er tale om småting til 25-50.000 
kr. eller investeringer, der tjenes hjem igen indenfor et halvt år, kan midlerne dog 
tages fra driftsbudgettet. Forbedringerne fi nder sted i den rækkefølge, der giver 
de største økonomiske gevinster. F.eks. hænger der stadig gammeldags lysstofrør 
i produktionshallerne, da pengene til energiforbedringer hidtil er fl ydt andre steder 
hen. De er bl.a. gået til at udskifte og isolere ventiler og pumper, da det har givet 
en relativt større besparelse.

“Hvis ikke man overskrider nogle grænser,
flytter man ingenting”
Når Albani afprøver en ny teknologi, sker det typisk i et udvalgt testområde, som 
de overvåger i et stykke tid for at blive opmærksom på evt. uforudsete fejl og 
mangler ved teknologien. Hvis den viser sig at fungere efter hensigten – og økono-
mien er på plads – bliver teknologien derpå opskalleret til hele virksomheden. For 
tiden er et område indrettet til at afprøve LED-belysning, hvor der både måles på 
effekt og lyskvalitet.

Albani har en velfungerende intern udveksling af ideer til, hvordan energioptime-
ringen kan fortsætte. Derudover får de gode ideer gennem kontakter i Den Danske 
Vedligeholdsforening og andre netværk.
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