GOD ENERGI
ER GOD ØKONOMI
ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

INDLEDNING

Velkommen til
God Energi er God Økonomi
Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet

Udfordringerne med klimaforandringerne er et resultat af menneskers afhængighed af fossile brændstoffer (olie, kul og gas)
som primært bruges til elektricitet, opvarmning og transport.
Vi har, som teknisk virksomhed, en viden og dermed også et ansvar om at videregive den viden. Derfor har vi valgt at skabe
eConcept, der giver overblik over energibesparelser i boligejendomme.
Allerede nu er der fokus på etablering af vedvarende energikilder
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som vindmøller, solceller og varmepumper, samt energioptimering af bygninger med efterisolering, belysning og vinduer/døre.
Optimering af varme -og brugsvandsanlæg er et overset område,
når det kommer til at energioptimering.
Opvarmning af varme -og brugsvandsanlægget står for hele 60%
af det samlede energiforbrug i en boligejendom - det er her, at
vores fokus er.
Hele 40% af Dammarks samlede energiforbrug går til bygninger.

Kilder: Teknologisk Institut, Energistyrelsen, Videncenter for Energibesparelser

FÅ 25% I TILSKUD TIL ENERGIOPTIMERING
FRA DIT ENERGISELSKAB
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, hvor du investerer i renoveringer, som nedsætter dit
energiforbrug
Energiselskaberne i Danmark har 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 CO2udledningen.
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 forsyningsselskab for at sikre vores kunder den bedste
pris.
Hvor stort et tilskud kan du få?
Typisk kan du få mellem 15-25% 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. Tilskuddet vil typisk være mellem 25-45 øre pr. kilowattime.
På www.energisparesiden.dk eller www.energihjem.dk kan du se, hvilke energiselskaber, der giver det bedste tilskud til netop din energiforbedring. Du behøver
nemlig ikke at få tilskuddet fra det energiselskab du benytter idag.

START MED DE
“LAVTHÆNGENDE FRUGTER”

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: Vvs teknik, Isolering teknik, El teknik, Bygningsisolering, El belysning samt Vinduer og dører.

En investering med hurtig tilbagebetalingstid og lang levetid.
Svaret ligger gemt i varme- og brugsvandsanlægget.
De fleste tænker på nye døre og vinduer, isolering m.m., når man taler om energioptimering. Det er også rigtig gode tiltag, men er typisk store investeringer med lang
tilbagebetalingstid.

Tilbagebetalingstid

Bæredygtighed

1-5 år

30 år

Selve investeringen i energioptimering af varme & brugsvandsanlægget 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.

Gode investeringer skal også holde i lang tid, og en energioptimering af varme & brugsvandsanlægget har da også en levetid på
mere end 30 år.
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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.
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40% af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning af 		
varme og varmt brugsvand, ventilation og belysning i bygninger.
Ved boligejendomme fra 1930-1975, går 60% af det samlede
energiforbrug til opvarmning af varme- og brugsvandsanlæg.
Besparelse op til 25% af energiforbruget, hvorimod hulmursisolering giver en besparelse op til 15%.
Varme-og brugsvandsanlæg har 30 års levetid. Belysning har 15 år.
Ved udskiftning af døre og vinduer er investeringen tjent hjem
på 20 år. Ved varme- og brugsvandsanlæg er det 5 år.
Lav investeringen til varme- og brugsvandsanlæg på 15%,
hvorimod vinduer og døre er 45% ud af den samlede investering.
Det er muligt at få tilskud op til 25% af investeringen.

8

5

3
0
Isolering
teknik

El teknik

15

10

5

Bygningsisolering

El belysning

Vinduer og
døre

0
Varme-og
brugsvandsanlæg

Isolering
teknik

El teknik

Bygningsisolering

El belysning

Vinduer og
døre

Investeringsstørrelse i %

Potentielle besparelse

15%

25%

Investeringen i optimering af varme-og brugsvandsanlæg er en
mindre investering, hvor det samtidig er muligt at få omkring 20%
tilskud fra energiselskaberne.

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.
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Gamle anlæg og dårlig cirkulation sender tusindvis af kroner ud i miljøet hvert år.
Hvis nogle fryser og andre har det varmt er der ubalance i anlægget, og man kan ved
en indregulering opnå, at alle har det rart og sparer energi samtidig. Hvis alle kan
holde varmen og nogle har det for varmt, kan der helt sikkert spares på energien.
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Hvorfor energioptimere varme- og brugsvandsanlægget?
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Dataene til ovenstående grafer er udregnet fra forskellige kilder og erfaringer fra tidligere projekter.
Dataene godt forandre sig alt efter tilstanden af ejendommens bygningsdele.

Vinduer og døre

VARME
Fjernvarme- og kedelanlægget har afgørende
betydning for bygningens totale varmeøkonomi.
Beregninger viser, at der er store besparelser at
hente ved energi effektiviseringer på fjernvarmeog kedelanlægsområdet.

1/

Ens indstilling af radiatorventiler i samme lokale

2/

Defekte ventiler udskiftes

At trimme energiforbruget i en hel ejendom kræver, at man får hjælp af en energivejleder, men der er væsentlige områder, hvor man godt selv kan starte.

3/

Varme rør isoleres

4/

Varme komponenter i fyrrum isoleres

5/

Sænk varmekurven, det sænker varmetabet

6/

Varmtvandsbeholderens temperatur skal holdes på 55 °C

6 Tips til at nedsætte energiforbruget:

FAKTA
Termostater må ikke justeres op og ned.
De skal stå på den værdi, som giver den
ønskede morgentemperatur.
Hvis indstillingen justeres op, så afgiver
radiatoren varme, selvom der er varmt nok.
Derved stiger temperatur på solrige dage
til en ubehagelig høj temperatur.

VAND
Energibesparende armaturer giver CO2
besparelser, der er væsentlig større end kendte
besparelsemuligheder - som f. eks.: At udskifte
kølefryseskab til A++ produkter eller udskifte
almindelige elpærer med elsparepærer.
Der er derfor al mulig grund til en vurdering af vandinstallationerne. Det er mest
logisk at gennemgå vandinstallationerne i samme arbejdsgang som gennemgangen
af varmesystemet, da opvarmningen af det varme vand oftest sker via det samme
varmeanlæg.

5 Tips til at nedsætte energiforbruget:

1/

Reparer alle lækager

2/

Monter perlator i hanerne

3/

Haner med stort forbrug udskiftes til berøringsfri armaturer

4/

Ældre toiletter med stort forbrug udskiftes til lavtskyllende

FAKTA

5/

Sæt ventil på vandslanger - Det sikrer, at slangen
ikke løber unødvendigt

En vandhane,som drypper lidt, giver et
merforbrug af vand på ca. 7 m3 om året.
En hurtigdryppende vandhave give et
merforbrug op imod 30 m3 om året.
Hvis du bor i en kommune, hvor vandet
koster 40 kr. pr m3, vil det give en merudgift på 280 – 1200 kr. om året.

VENTILATION
Ventilation bruger typisk 10-40 % af bygningens
el-forbrug. Det er derfor vigtigt, at effektiviteten
er så høj som muligt for at begrænse elforbruget
og omkostningerne.
Mere effektive ventilatorer og genvinding af varme kan øge besparelsen, så den
i mange tilfælde overstiger 30 procent af anlæggets årlige energiomkostninger

4 Tips til at nedsætte energiforbruget:

1/

Sæt driftstiden efter 50 % - reglen

2/

Sæt indblæsningstemperaturen 1 °C under ønsket
morgentemperatur

3/

Sænk luftmængderne hvis muligt. Fx hvis motorerne
har 2 hastigheder

4/

Tjek løbende ventilations-anlægget for fejl
FAKTA
Mere effektive ventilatorer og genvinding
af varme kan øge besparelsen, så den
i mange tilfælde overstiger 30 procent
af anlæggets årlige energiomkostninger

EL & BELYSNING
I mange belysningsanlæg kan el-forbruget
bringes ned. Typisk er energibesparelsen
på 5-30 %.
De store besparelser kommer hovedsagelig ved at udskifte lyskilder til
fx A-sparepærer eller til lysstofrør med T5 teknologi.

4 Tips til at nedsætte energiforbruget:

1/

Udskift glødepærer til A-sparepærer

2/

Fjern lyskilder, fx glødepærer og lysstofrør T8, hvor det er muligt

3/

Vurder energiforbruget ved nyindkøb.
Det gælder alt elforbrugende udstyr

4/

Vælg lyse farver ved maling eller renoveringer

FAKTA
Glødepærer bruger fire gange så meget
strøm som A-pærer, og energiforbruget
ved halogenlamper er 2-4 gange større
end energiforbruget for A- pærer.

ISOLERING & KLIMASKÆRM
Ved energibesparende tiltag skal der fokuseres
på de områder af klimaskærmen, som er dårligst
isolerede. Her opnås de største energibesparelser og bedste indeklimaforbedringer.
Klimaskærmen har stor betydning for indeklimaet på to områder. Det ene er træk fra
utætheder. Det andet er kolde overflader, når konstruktionen ikke er isoleret.
Hvis disse fejl rettes, forbedres indeklimaet samtidig med, at der spares energi.
Isolering og klimaskærmen er det område, hvor det er sværest at gøre noget selv.

Typiske svage steder i klimaskærmen:

1/

Utætte vinduer. De giver varmetab og træk og bør udbedres

2/

Hulmursisolering af ydervæggen er den mest rentable investering,
og samtidig hæves overfladetemperaturen inde i lokalerne

3/

Hvis isoleringen på loftet er trådt i stykker, giver det et stort
varmetab. Det kan repareres med mineraluldsgranulat

4/

Når udvendige døre skiftes, kan tætningen mellem rammen
og muren være utilstrækkelig, og det giver træk
FAKTA
En ydervæg med et areal på 100 m2 med
et 130 mm uisoleret hulmur efterisoleres
med hulrumsfyld.
Årlig besparelse pr. m2 er 120 kWh/år. Den
samlede besparelse, for hele væggen,
bliver 100 m2 x 120 kWh/m2 = 12.000 kWh/
år.

Få overblik over dine muligheder
for energioptimering
Få en helt gratis energirapport og find de 
besparelser, som gemmer sig i dit varmeog brugsvandsanlæg.
Det er dét, vi er gode til! Lad os hjælpe dig med at lokalisere de potentielle energiforbedringer, der kan udføres.
-

Gennemgang af ejendommens data
Overblik over mulighederne for besparelser
Information om tilskud
Forbedringsomkostninger
Muligheden for at stille spørgsmål
og få professionelle svar

Det kræver ikke engang besøg - vi tilgår ejendommens data online. Rapporten får du
sendt på mail og kan i ro og fred læse den.
Dette giver dig, bestyrelsen og eventuelle driftfolk et nemt overblik og indsigt i de
tekniske installationer.
Hvad venter du på? Ring til os allerede i dag!

> Få en energirapport bseøg os på www.engelgaar.dk/energi

FAST SERVICE
AF EJENDOMMENS
VVS INSTALLATIONER
Med en serviceaftale fra Engelgaar Vvs Teknik
får du styr på driften og forbruget.
Det kan ofte være bekosteligt for boligforeninger og -selskaber, hvis der opstår uforudsete udgifter på ejendommens vvs-installationer. Med en serviceaftale fra Engelgaar
kan du komme utrygheden til livs, da den bl.a. omfatter løbende kontrol og eftersyn af
installationer såsom fjernvarme, sikkerhedsventiler og varmvandsbeholdere. Aftalen
indebærer desuden også en undersøgelse af, hvorvidt dine installationer står og bruger unødvendig energi.
Det er helt op til dig, hvorvidt du ønsker service på hele ejendommen eller på et
specifikt udvalg af installationer – du vil altid være sikret faste og billige priser. Skulle
skaden ske, så inkluderer serviceaftalen også en vagtordning, der står klar med hurtig
udrykning.

Tegn en serviceaftale med EVT, og opnå tryghed
(legionella), forbedret drift, komfort og økonomi.
Kontakt vores serviceleder Carsten Sørensen på Telefon 36 70 21 26 for en
uforpligtende snak om energioptimering, serviceaftaler og tilskudsordninger.

Det er idag muligt at få tilskud til din serviceaftale igennem energiselskabernes
tilskudsordning.
Klik her for at komme ind på vores hjemmeside, hvor du selv kan beregne et tilbud på
service af din ejendom eller kontakt serviceleder Carsten Sørensen på telefon
36 70 21 26 for en uforpligtende snak.
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ADMINISTRATION			
+45 36 70 21 26		
ECONCEPT				+45 26 32 89 55		
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