Cofoco omstiller til grøn energi med egen solcellepark
Med en investering på et tocifret millionbeløb har Cofoco som den første restaurantkæde
i Danmark foretaget en 100 pct. omstilling til solenergi. I en ny type partnerskab med
solenergiselskabet Better Energy er der blevet opført en solcellepark, der producerer nok
energi til at virksomheden nu og i fremtidig vækst vil være selvforsynende med grøn solenergi.
Den danske restaurationsbranche trækker tunge veksler på det samlede energiforbrug, men Cofoco
kan nu som den første restaurantkæde i Danmark erklære sig helt uafhængig af klimabelastende
såkaldt sort energi. Med investeringen i solenergi minimerer Cofoco den belastning, som en virksomhed
med over 400.000 spisende gæster årligt påfører miljøet. Cofoco dedikerer sig hermed til kampen for
Danmarks bæredygtige fremtid.
”Det er klart, at vi står overfor nogle store klimaudfordringer, og vi har alle et ansvar for at handle og
vende udviklingen. Partnerskabet med Better Energy dækker vores energibehov med solenergi og er et
stort skridt for os imod en grøn omstilling. Vi mener, at udviklingen bl.a. skal drives frem af virksomheder
som os og håber at kunne inspirere andre virksomheder til lignende initiativer, så den grønne omstilling i
Danmark speedes op,” siger Christian Lytje, partner og direktør hos Cofoco.

Første af sin slags

Solcelleparken ved Nees i Nordvestjylland er udviklet og opført af Better Energy, der også varetager
driften af anlægget. Partnerskabet gør op med forestillingen om, at innovative klimainvesteringer
er forbeholdt større virksomheder i bestemte brancher. Tværtimod er samarbejdet et eksempel på,
hvordan det med nye konstellationer er muligt at skabe reel forandring på klimaområdet.
Rasmus Lildholdt Kjær, CEO hos Better Energy, siger: ”Virksomheder spiller en nøglerolle i den grønne
omstilling, men det kræver også mod til at tænke nye baner. Partnerskabet med Cofoco er uden
sidestykke i Danmark, men jeg er slet ikke i tvivl om, at dette samarbejde kan være med til at sætte nye
standarder for, hvordan virksomheder i vidt forskellige brancher kan løfte deres del af ansvaret.”

Overskydende grøn energi

Solcelleparken ved Nees dækker et areal på seks hektar svarende til ni fodboldbaner. Udover at
producere grøn energi til Cofocos 13 restauranter og omfattende produktion af convenience-mad, vil
solcelleparken ydermere genere omkring 1.500 MWh grøn energi til det samlede energinet. Det svarer
omtrent til det årlige forbrug for 950 danske gennemsnitsfamilier. Overskuddet fra energiproduktionen
betyder desuden, at Cofoco også ved fremtidige udvidelser vil være dækket af grøn energi.

Grøn kurs fremover

Siden Cofoco i 2004 slog dørene op til den første restaurant, har virksomheden sat sit tydelige præg på
udviklingen i den danske restaurationsbranche, og med omstillingen til grøn energi udstikker Cofoco på
ny en klar retning for fremtiden.
”Ved at omstille os til grøn energi viser vi vores gæster og omverdenen, at vi står fast på vores
engagement i at give den gode spiseoplevelse, og at vi samtidig er parate til tage ansvar for den
påvirkning, som den har for miljøet. Solcelleparken er det første store skridt, men vi arbejder allerede nu
på flere initiativer, der skal rykke Cofoco endnu længere i en bæredygtig retning,” siger Christian Lytje.

Fakta om Cofocos og Better Energys solcellepark i Nees
— Solcelleanlægget har en kapacitet på 5 MWp
— Den årlige produktion er 5.000 MWh svarende til det årlige forbrug for 3.100 gennemsnitsfamilier
— Anlægget dækker et areal på 6 hektar svarende til 9 fodboldbaner
— Anlægsejere er Better Energy & Cofoco. Better Energy har stået for opførelse og drift
— Danmarks Grønne Investeringsfond har delvist finansieret projektet
— Solcelleparken er beboet af ænder og gæs. Fuglene holder parkens vegetation nede og sikrer, at
panelerne ikke dækkes af græs eller anden bevoksning. Da der hverken anvendes pesticider eller andre
kemikalier i parken, er der tale om økologiske forhold for parkens fugle. Dyrene slagtes op til jul og vil bl.a.
være at finde på Cofocos menukort.
Fakta om Cofoco
— Cofoco er ejet af Christian Lytje, August Lund og Thomas Rudbeck
— I 2004 åbnede gruppens første restaurant - Restaurant Cofoco
— I dag består Cofoco af følgende 13 restauranter: Restaurant Cofoco, Les Trois Cochons, Scarpetta
Rantzausgade, Scarpetta Islands Brygge, The Italian, Spuntino, Vespa, Llama, Jah Izakaya, Italy
Søborg, Høst, Vækst og Oysters & Grill
— Cofoco driver ydermere CAS (Copenhagen Airport Solutions) som en selvstændig virksomhed, der
leverer convenience-mad til 7/11 og flere dagligvarekæder samt catering til virksomheder og private
— I alt beskæftiger Cofoco tæt på 600 medarbejdere
Fakta om Better Energy
— Better Energy er et dansk solenergiselskab, der udvikler, opfører og driver solcelleparker
— Virksomheden blev grundlagt i 2012 og er en af de hurtigst voksende solenergiselskaber i Europa med
aktiviteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Holland, Polen, Ukraine og Sverige
— I 2017 opførte Better Energy 85% af den samlede nyetablerede solenergikapacitet i Danmark og
producerede 218.000 MWh grøn strøm
— Better Energy leverer kosteffektive totalløsninger til virksomheders grønne omstilling
— Få mere information om Better Energy på www.betterenergy.com
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