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Indledning
De grønne ambassadører i DAB har sammen med Energi, udviklet en model til at
hjælpe beboerne med at reducere udgifter og nedbringe miljøpåvirkning ved
adfærdsændringer.
Modellen kaldes Energitjek og ledsages af et beregningsværktøj kaldet Tjeklisten.
Et energitjek i boligen består af et besøg i boligen af en grøn ambassadør og eventuelt
en medarbejder fra Energi. Ved besøget tages udgangspunkt i Tjeklisten, som efter
input beregner de aktuelle besparelser, der kan opnås på el-, vand- og
varmeforbruget.

Ved besøget gennemgås det aktuelle el- vand- og varmeforbrug. Dette kræver, at
årsforbruget er kendt og der måles hhv. vandmængder og temperaturer i boligen ved
besøget.
Energitjek skal ses som en model, der kan anvendes på flere forskellige måder.
Ved gennemførte tests af modellen viser resultaterne, at der er meget store
potentialer for at opnå besparelser dels ved adfærdsændringer og dels ved samtidig at
installere vandspareperlatorer og udskifte gamle lyskilder.

1. juni 2016

4

Formål
Formålet med et Energitjek i boligen er at give afdelingen et værktøj til at belyse,
hvilke muligheder beboerne har for at spare på energi- og vandforbruget. Dette dels
ved at ændre adfærd og dels ved at installere simple komponenter som fx.
spareperlatorer på vandhaner.

Målgruppen
Energitjek er et produkt udviklet til boligafdelinger administreret af DAB.
Det er boligafdelingens grønne ambassadør der, indledningsvis sammen med en
energirådgiver fra energi DAB, gennemfører energitjekket. Derfor er det forudsat, at
boligafdelingen har en grøn ambassadør.
Det er Energi i DAB, der står for uddannelse af de grønne ambassadører. Herunder
uddannelse til gennemførelse af energitjek i boliger.
Selvom en boligafdeling ikke er energirenoveret, kan der ved Energitjek i boliger
opnås gode besparelser. Erfaringer med test af Energitjek viser for eksempel, at der
kan hentes store besparelser på vandforbrug, hvilket er uafhængigt af bygningens
isoleringsstandard.
I Tjeklisten indtastes blandt andet årsforbrug og gennemsnitsforbrug i hele
afdelingen, hvilket kræver, at disse er kendt.
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Forberedelse
Når afdelingsbestyrelsen overvejer at tilbyde energitjek, er det en god idé forinden at
gøre sig nogle overvejelser. Først og fremmest anbefales det at se på, hvad
afdelingen har gjort indtil nu for at nedbringe energi- og vandforbruget i afdelingen,
samt på hvad man forventer at gøre i fremtiden.
1. Hvilke tiltag har afdelingen gjort mht. at spare energi og vand på
fællesforbruget?
2. Er tiltag fortaget på fællesforbruget synliggjort for beboerne?
3. Hvilke muligheder har beboerne/afdelingen for at få skiftet gamle køleskabe?
Se bilag 2 angående økonomien ved at udskifte hårde hvidevarer.
4. Hvilke muligheder har beboerne for at vaske og tørre tøj i
fællesvaskerier/tørrerum?
5. Hvilke energi/vandbesparende foranstaltninger foretager man ved flytninger?
6. Hvad har man af fremtidige planer for afdelingen mht. energirenovering?
Overvejelserne er blot ment, som ting der er værd at tænke/reflektere over forinden,
så der ved besøget kan svares på lignende spørgsmål fra beboerne.

En anden ting der bør afklares, er, hvor omfattende man ønsker at gennemføre
Energitjek.
1. Hvor mange lejemål vil man tilbyde Energitjek?
2. Vil man i samme moment foretage nogle udskiftninger? For eksempel
perlatorer, brusere, radiatortermostater eller andet.

Sidst men ikke mindst, bør det overvejes, hvad man ønsker at få ud af Energitjekket.
1. Vil man informere resultaterne ud til de øvrige beboere?
2. Vil man benytte resultatet til at gennemføre en generel udskiftning af fx.
perlatorer i afdelingen?
Energi er efterfølgende behjælpelig med beregning af de mulige besparelser ved at
udskifte for eksempel perlatorer, samt udarbejde information til udbredelse af
budskaber om adfærdsændringer der giver besparelser.
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Pris på energitjek
Et besøg tager ca. 1-1½ time. Forinden skal den grønne ambassadør klædes på til
opgaven, hvilket kræver et kursus af ca. 2 timers varighed. Kurser for grønne
ambassadører er gratis.
Ved de første besøg (1-3 besøg på samme dag) ledsages den grønne ambassadør af
en energirådgiver fra Energi. Denne ydelse tilbydes uden beregning.
Der skal påregnes eventuelle udgifter til for eksempel perlatorer, sparebrusere med
videre, som man ønsker at udskifte ved besøget.
Energi har et begrænset antal målebægre til måling af vandmængder til udlån.
Alternativt kan målebægeret indkøbes til afdelingen. Målebægeret koster 195,- kr.
ved Tandrup Water solutions.

Tilskud
Det er muligt at sælge energibesparelsen, der opnås ved de eventuelle udskiftninger.
Dog er det sådan, at der ikke ydes tilskud til projekter med meget lav
tilbagebetalingstid. Udskiftning af perlatorer giver oftest en tilbagebetalingstid på
under 1 år, så disse vil ikke alene udmønte et tilskud.
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Opstart af Energitjek
Hvis en boligafdeling ønsker at tilbyde Energitjek i et begrænset antal lejemål, kan
opslaget i bilag 2 og 3 eventuelt anvendes som skabelon. Opslaget kan
husstandsomdeles, sættes i opgange og vaskerier, eller på anden måde formidles ud
til beboerne.
På DAB´s hjemmeside vil det være muligt (om ikke så længe) at se et videoklip fra et
Energitjek. Det er målet, at dette videoklip skal være med til at belyse, hvordan et
besøg kan forløbe og nedbryde den barriere, der kan være i at få nogle beboere til at
deltage i Energitjekket.

De efterfølgende sider beskriver, hvordan tjeklisten bruges ved besøget.

Brochure, flyer og opslag
Der er udarbejdet en brochure som er målrettet bestyrelserne.
Der er en flyer og et opslag målrettet beboerne. Disse kan hentes på DABs
hjemmeside. https://www.dabbolig.dk/om-os/energi/ydelser/energitjek/

Ønskes Energitjek kombineret med en opsætning af ”kosteskabsvejledning” kan
denne rekvireres hos Energi. Læs mere om kosteskabsvejledningen på
https://www.dabbolig.dk/om-os/energi/ydelser/kosteskabsvejledning/.
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Tjeklisten til Energitjek i boligen
Programmet, her kaldet Tjeklisten, er et excel-regneark inddelt i 5 faner.
Kun de felter der skal tastes i, er åbne for indtastning. Resten af arket er låst.
Der findes forklaringer i noterne i mange af indtastningsfelterne.
Alle beregninger foretages ved hjælp af nøgletal fra sparenergi.dk og dongenergy.dk
samt anslåede standartforbrug foretaget af Energi i DAB.
Alle fem ark fremsendes til beboeren efter besøget.
Både for vand- el- og varmeforbrug beregner arkene familiens forbrug før og efter
ændringer og disse sammenlignes med nøgletal for normal-forbrug og
gennemsnitsforbrug i boligafdelingen.
De tre ark vand, el- og varmeforbrug indeholder foruden beregninger gode råd listet
op i bunden.
De 5 faner beskrives herunder;

Fane 1 Forside
Arket er en forside der opsummerer resultatet af Energitjek.
Arket udfyldes med hvem der var med ved besøget, grøn ambassadør og evt.
energirådgiver, tlf. nr. og træffetid.

1. juni 2016

9

Fane 2 Oplysninger
Her udfyldes data om boligen, m2, antal beboere og årsforbrug for el, vand og varme
eller data til beregning af disse.
Nederst i arket er en beregning af den samlede besparelse som opnås efter udfyldelse
af fane 3-5.

Fane 3 Vand
Vandmængder måles med et målebæger og tjeklisten udfyldes med vandmængder og
Badetider, samt brug af vaskemaskine og opvaskemaskine.
Nederst ses den besparelse der opnås efter ændringer, samt hvor familiens
vandforbrug vil ligge efter ændringerne.
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Fane 4 El
Temperatur i køl og frys måles hvis muligt og tastes i tjeklisten.
Generelt undersøges, om der i boligen findes såkaldte strømslugere.
Der tælles lyskilder og antal. Forbrug og brugstider indtastes i tjeklisten.
Forslag til hvilke LED pærer der kan erstattes med, findes i noterne.
Disse indtastes også.
Standbyforbrug registreres og besparelser beregnes. Der tales med beboeren om
muligheder for brug af timer eller elspareskinner.
Brug af tørretumbler afklares, og der gives gode råd om, hvordan der kan tørres tøj i
fks. boligafdelingens tørrerum.
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Fane 5 Varme
Ved besøget måles rumtemperaturen og der tales om radiatorindstillinger, udluftning
og evt. fugtproblemer.
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Lidt om selve besøget
Ved besøget medbringer den grønne ambassadør eller energirådgiver et målebæger til
måling af vandmængder og en elmåler til eventuel måling af apparaters elforbrug.
Det er en god ide at medbringe nogle spareperlatorer og vandbegrænsere samt
værktøj til at montere disse.
Det anbefales at udlevere en gave til de der modtager et Energitjek fx i form af et par
LED pærer.

De næste sider beskriver lidt mere indgående de tre områder Vand, El og Varme, som
besøget omhandler.
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Vandforbrug
Hvis der ikke er målere på vandforbruget, beregnes dette som et gennemsnit i
boligafdelingen. Til denne beregning skal der indtastes det årlige fælles vandforbrug
og vandprisen inklusive vandafledning.
Ved besøget måles vandmængderne ved tapstederne med et specielt målebæger.
Den grønne ambassadør kan vælge at udskifte perlatorer på vandhaner og eventuelt
indsætte vandbegrænser i brusehovedet.
De ændrede vandmængder indtastes med det samme og besparelsen beregnes.
Følgende vandmængder kan anbefales etableret med perlatorer og vandbegrænser:
Håndvask: 3 eller 4 l/min
Køkkenvask: 6 eller 9 l/min
Bruser: 7-9 l/min
Beboerne kan stille krav til større vandmængder (håndvask 4,2 l/min, køkkenvask og
bruser 8,4 l/min), men ved perlatorer der blander luft i vandet, vil en mindre
vandmængde ofte kunne accepteres.
Badetider er et område, hvor der kan hentes rigtig meget. Både i forhold til
vandforbrug men også varmeforbrug til opvarmning af vandet.
For at beregne besparelserne skal der udfyldes nogle badetider. Men da dette er et
personligt spørgsmål, som mange synes er for privat, kan det være nemmere at tale
om børnenes badetider og få disse ind i beregningen.
Der gives gode råd om, hvordan der i øvrigt kan spares på vandforbruget, og hvis
nødvendigt fortælles lidt om vores grundvand, så der etableres en forståelse for
nødvendigheden af denne indsats.

El forbrug
Hvis beboeren ikke har sin årsafregning klar, kan årsforbruget findes på forsyningens
hjemmeside, hvor beboeren logger ind med nemid.
Hvis muligt kontrolleres den aktuelle køleskabstemperatur og eventuelle ændringer
indtastes i programmet.
Standbyforbrug og lyskilder undersøges, og det undersøges også om boligen rummer
maskiner og apparater med unødigt højt forbrug.
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De aktuelle muligheder for besparelser indtastes i programmet og besparelsen
beregnes.
Der gives gode råd, som er aktuelle for beboeren i forhold til lige netop dette hjem.

Varmeforbrug
Rumtemperaturen måles under besøget, og det vurderes, om en ændring af denne er
aktuel. Eventuel ændring indtastes og besparelsen beregnes med det samme.
Der gives gode råd om indstilling af radiatorer og udluftning i boligen.

Efter besøget
Der fremsendes et resultat af energitjekket til beboeren. Eventuelt på mail. Resultatet
kan printes i pdf-format og består af forsiden i Tjeklisten samt de 4 faner som bilag.
Resultater i flere boliger kan sammenholdes og eventuelt videreformidles
anonymiseret til de øvrige lejemål som inspiration.
Der kan hentes hjælp i Energi til beregning af eventuelle tiltag og input til opslag/
flyer / infoskærm.
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Bilag 1 Folder til bestyrelsen
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Bilag 2 A4-Flyer til beboeren
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Bilag 3 A3-Plakat – opslag til fx. opgang/vaskeri
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Bilag 4 Udskiftning af hårde hvidevare

Køleskab 150 L Energimærke
A+++
Køleskab 150 L Energimærke A++
Køleskab 150 L Energimærke A+
Køleskab 150 L Energimærke A
Køleskab 200 L Energimærke
A+++
Køleskab 200 L Energimærke A++
Køleskab 200 L Energimærke A+
Køleskab 200 L Energimærke A
Køleskab 300 L Energimærke
A+++
Køleskab 30 L Energimærke A++
Køleskab 300 L Energimærke A+
Køleskab 300 L Energimærke A

Forbrug pr. år
kWh

Forbrug
pr. år i
kr

63
95
126
158

126
190
252
316

Køle/fryseskab 150/75 A+++
Køle/fryseskab 150/75 A++
Køle/fryseskab 150/75 A+
Køle/fryseskab 150/75 A

137
206
274
343

274
412
548
686

66
99
132
166

132
198
264
332

Køle/fryseskab 200/100 A+++
Køle/fryseskab 200/100 A++
Køle/fryseskab 200/100 A+
Køle/fryseskab 200/100 A

161
241
321
402

322
482
642
804

72
109
145
181

144
218
290
362

Køle/fryseskab 250/150 A+++
Køle/fryseskab 250/150 A++
Køle/fryseskab 250/150 A+
Køle/fryseskab 250/150 A

184
276
368
460

368
552
736
920

Forbrug
pr. år
kWh
103
155
206
258
117
175
233
291
170
255
340
425

Forbrug
pr. år i
kr
206
310
412
516
234
350
466
582
340
510
680
850

Forbrug pr. år
kWh
Fryseskab 200 L A+++
Fryseskab 200 L A++
Fryseskab 200 L A+
Fryseskab 200 L A
Fryseskab 250 L A+++
Fryseskab 250 L A++
Fryseskab 250 L A+
Fryseskab 250 L A
Fryseskab 300 L A+++
Fryseskab 300 L A++
Fryseskab 300 L A+
Fryseskab 300 L A

143
214
285
357
161
242
322
403
179
269
359
449

Forbrug
pr. år i
kr
286
428
570
714
322
484
644
806
358
538
718
898

Forbrug pr.
år kWh

Kummefryser 150 L A+++
Kummefryser 150 L A++
Kummefryser 150 L A+
Kummefryser 150 L A
Kummefryser 200 L A+++
Kummefryser 200 L A++
Kummefryser 200 L A+
Kummefryser 200 L A
Kummefryser 400 L A+++
Kummefryser 400 L A++
Kummefryser 400 L A+
Kummefryser 400 L A

Forbrug
pr. år i
kr

Eksempel
Udskiftninger
Køle/fryseskab 200/100 L fra A til
A+++
Kummefryser 400 L A til 200 L
A+++

I alt

Gammelt
Nyt forbrug
forbrug pr. år
pr. år kWh
KWh

Besparelse pr. år kr.

402

161

482

425

117

616

1.098,0

kr. pr. år
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