
GOD ENERGI
ER GOD ØKONOMI
ENERGIOPTIMERING TIL VVS INSTALLATIONER



START MED DE 
“LAVTHÆNGENDE FRUGTER”

Bor du i en boligejendom fra 1930-1975, går 60% af det samlede energiforbrug til 
opvarmning af varme- og brugsvandsanlæg. Derfor er energioptimering af varme-
og brugsvandsanlægget et rigtig godt tiltag for boligforeninger og boligselskaber til at 
nedsætte forbruget og spare penge år efter år.

Svaret ligger gemt i varme- og brugsvandsanlægget.

De fleste tænker på nye døre og vinduer, isolering m.m., når man taler om energi-
optimering. Det er også rigtig gode tiltag, men er typisk store investeringer med lang 
tilbagebetalingstid. 

For meget cirkulation af vand i varme- og brugsvandsanlæg er et overset område, 
når man taler om at spare på energien. Mange har ikke viden om, at der cirkulere for 
meget varmt vand i deres anlæg - som er spildt energi. 

Visionen bag eConcept.
 
Vi har, som teknisk virksomhed, en viden og dermed også et ansvar for at videregive 
denne viden. Derfor har vi valgt at skabe eConcept, som både imødekommer regerin-
gens krav om at nedbringe CO2 udslip samt hjælpe vores kunder til at opnå energibe-
sparelser.

40% af Danmarks samlede energiforbrug går 
til opvarmning af varme og varmt brugsvand, 
ventilation og belysning i bygninger.  

E N E R G I O P T I M E R I N G
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Tilbagebetalingstid

1-5 år
Selve investeringen i energioptimering af varme og brugsvandsan-
lægget er lille – specielt set i forhold til en potentiel udskiftning 

af vinduer og døre. Dette er en af hovedgrundene til, at det er 
hurtigt tjent hjem.
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Bæredygtighed

30 år
Gode investeringer skal også holde i lang tid, og en energioptimer-

ing af varme & brugsvandsanlægget har da også en levetid på 
mere end 30 år.
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15%
Investeringen i optimering af varme-og brugsvandsanlæg er en 

mindre investering, hvor det samtidig er muligt at få omkring 20% 
tilskud fra energiselskaberne. 
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En meget stor del af det samlede energiforbrug går til opvarmning 
af varme- og brugsvandet samt ventilation, og derfor er der typisk 

store besparelser at indhente ved en energioptimering af dette 
område.

DE VIGTIGE DATA
Nedenstående grafer og data er baseret på energitoptimering af en opgang i en boligejendom. Alle dataene er inddelt i de 6 overordnede 

energioptimeringsområder: Varme- og brugsvandsanlæg, Teknisk isolering, El teknik, Bygningsisolering, El belysning samt Vinduer og døre.

Dataene til ovenstående grafer er udregnet fra forskellige kilder og erfaringer fra tidligere projekter. 
Dataene godt forandre sig alt efter tilstanden af ejendommens bygningsdele.

E N E R G I O P T I M E R I N G



FÅ 20-40% I TILSKUD TIL ENERGIOPTIMER-
ING FRA DIT ENERGISELSKAB

Med regeringens klimaaftale har energiselskaberne i Danmark fået til opgave at sørge 
for, at vi alle sammen sparer på energien, og dermed nedbringer CO2-udslippet. Ved at 
købe din CO2-besparelse, kan energiselskabet dokumentere, at de har bidraget positivt 
til nedbringelse af CO2-udledningen.

Det er de færreste der ved det, men mange 
energiselskaber er villige til at betale dig for at 
spare på energien. Derved kan du spare penge 
allerede fra det øjeblik, du investerer i renover-
inger, som nedsætter dit energiforbrug

T I L S K U D S O R D N I N G



T I L S K U D S O R D N I N G

Hvordan virker tilskudsordningen?
Få et kontant engangstilskud til energiforbedringer af din ejendom. 

Husk! Der skal altid søges om tilskud, før man går i gang med energiforbedringen.
Der må gerne indhentes tilbud, men ikke indgås en aftale – før der søges om tilskud.

Vi formidler ansøgningen og indhenter tilskud via energi-auktion, hvor besparelsen 
sælges til det højest bydende energiselskab for at sikre vores kunder den bedste pris.

Hvor stort et tilskud kan du få?
Typisk kan du få mellem 20-40% i tilskud til dine energiforbedringer. Tilskuddet kan 
variere fra energiselskab til energiselskab og alt efter hvilken type energiforbedring, 
der er tale om. Det vil ofte være en fast pris pr. sparet kilowattime (kWh) på et år. Til-
skuddet vil typisk være mellem 25-45 øre pr. kilowattime.

På www.energisparesiden.dk eller www.energihjem.dk kan du se, hvilke energi-
selskaber, der giver det bedste tilskud til netop din energiforbedring. Du behøver 
nemlig ikke at få tilskuddet fra det energiselskab du benytter idag.

Prøv vores online beregner og find ud af hvor 
meget du har potentiale til at spare.
besøg os på www.engelgaar.dk/energi



SERVICEEFTERSYN
AF EJENDOMMENS
VVS INSTALLATIONER

Det kan ofte være bekosteligt, hvis der opstår uforudsete udgifter på ejendommens 
vvs-installationer. Med et serviceeftersyn kan du komme utrygheden til livs, da det 
bl.a. omfatter løbende kontrol og eftersyn af hovedkomponenter såsom varmevek-
sler, varmvandsbeholder, cirkulationspumper, reguleringsventiler og automatik.
 
Aftalen indebærer desuden også en undersøgelse af, hvorvidt dine installationer 
står og bruger unødvendig energi.

Serviceeftersyn kan forhindre unødig driftstop, vandskader samt sikre en optimal 
komfort. Skulle skaden ske, så inkluderer serviceaftalen også en døgnvagt, der står 
klar med hurtig udrykning. 

Med et serviceeftersyn får du styr på driften og 
forbruget.

S E R V I C E E F T E R S Y N

Få 40-50% tilskud til serviceeftersyn.
Med tilskudsordningen er der mulighed for at få tilskud til faste service-
eftersyn af varme-og brugsvandsanlæg. Vi står for alt, både service, eftersyn 
og indhentning af tilskud. !



eConcept starter her

Overblik over ejendommens energidata – Forslag udarbejdes med mulige 
besparelser og tilskud. Disse data kan indhentes uden besøg på ejendommen. 

eConcept er en proces til store energibesparelser. 
Vi har hjulpet vores kunder sikkert igennem deres 
energioptimerings projekter med eConcept. 

De 5 steps i eConcept:

E C O N C E P T

Få en helt gratis energirapport og find de  
besparelser, som gemmer sig i dit  varme- 
og brugsvandsanlæg. besøg os på www.engelgaar.dk/energi

1
Indhentning af tilskud – Vi formidler ansøgningen og indhenter størst mulig 
tilskud via energi-auktion. 2
Basiseftersyn – Gennemgang af hovedkomponenter i varmecentral og fælles 
indreguleringsventiler i resten af anlægget.3
Energioptimering af varmecentral og fælles anlæg – Eventuel udskiftning af 
hovedkomponenter og indreguleringsventiler, samt hydraulisk indregulering.4
Serviceeftersyn – Løbende gennemgang og registrering af komponenter, 
temperaturer og varmeforbrug samt udarbejdelse af driftsjournal.5



KONTAKT

ADMINISTRATION   +45 36 70 21 26  post@engelgaar.dk
ECONCEPT    +45 36 73 21 21  me@engelgaar.dk
VAGTTELEFON   +45 26 32 89 60  

ENGELGAAR VVS TEKNIK A/S 
Egegårdsvej 23
2610 Rødovre
post@engelgaar.dk
www.engelgaar.dk


