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Sådan bliver du
klogere på dit 			
		energiforbrug
Vi er efterhånden allesammen klar over, at det er
vigtigt, at vi sparer på jordens ressourcer. Både
verdenssamfundet, i form af FN, EU og Folketinget
har fokus på, at vi skal skåne miljøet og udnytte
jordens ressourcer på en mere bæredygtig måde.
En af de største poster, som du har mulighed for at påvirke er dit forbrug af el, vand og
varme. Det gavner både kloden og din pengepung, da priserne på energi er steget
meget i år.
For at du kan spare på energien, er det en forudsætning, at du kender dit energiforbrug. Ellers bliver du ikke i stand til at sammenligne udviklingen, og du ved heller
ikke, om du allerede har et fornuftigt forbrug. Her har du brug for at vide, hvad
standardforbruget, eller nøgletallet, for en som netop dig er. For der kan være stor
forskel på, om du bor alene eller er en del af en familie på fire.

ELFORBRUGET er inden for de sidste par år
blevet fjernaflæst af elselskaberne, der samtidig stiller
målerdata til rådighed.

Alle el-selskaber har derfor en app eller en hjemmeside,
hvor du som forbruger kan logge dig på og se dit elforbrug
helt ned på timeniveau. Det er måske lidt bøvlet første
gang, fordi du skal finde din seneste elregning og via den
blive guidet til de rette kodeord og adgangsprocedure.
Men når det så er gjort én gang, er det fremover et godt
redskab til at følge med i dit elforbrug. Når du først dykker
ned i tallene for, hvornår du bruger mest el, og på hvad, får
du en indsigt, der kan give besparelser.

På dabbolig.dk kan du
finde mange flere konkrete
forslag til, hvad du kan gøre
for at spare på el, vand og
varme.

VARMEFORBRUGET er lidt sværere at finde nøgletal,

standard, for på den enkelte boligs niveau, fordi bygningers forbrug er
meget forskelligt. Her kan det igen være en god idé, hvis du sammenligner
dit forbrug med naboens, og med hvad du brugte sidste eller forrige år.
Også varmemålere er i næsten alle tilfælde koblet op på en app eller hjemmeside, hvor du kan følge forbruget dag for dag.
Du kan spare meget på varmeregningen ved at sikre, at der ikke er mere
end 20-21°C i boligen. Det er dog vigtigt, at du aldrig har under 17°C i nogen
rum, da det kan give kondens og skimmelsvamp. Har du ikke allerede et
termometer, så køb et, det koster ikke alverden og gør det nemmere for dig
at følge med i, om din bolig er varmere, end den behøver at være.

Hav aldrig et konstant
åbent vindue i sove- eller
badeværelset, så fyrer du
for gråspurvene.

VANDFORBRUGET bliver for langt de fleste målt på individuelle vand-

målere. Her har næsten alle mulighed for at følge forbruget via en app eller hjemmeside fra dem, der har produceret måleren. Har du ikke adgang til dine målerdata nu, vil
du med stor sandsynlighed få det inden for det kommende år på grund af lovgivning.
Hvis du har individuel vandmåler er et godt nøgletal, at du ikke bør bruge mere end
80-100 liter pr. dag pr. person i boligen. Du kan udfordre dig selv ved at prøve at bruge
mindre end sidste år eller sidste måned, eller mindre end din nabo.
Den største vandsluger er din bruser. Her er det mest simple råd, at du sagtens kan
nøjes med et bad på 3-4 minutter. Hvis du slukker for vandet, mens du sæber dig ind,
er det meget let at holde vandspildet nede.

En klog energirådgiver
i DAB sagde engang, at
”afløbet er vandets skraldespand”. Hvis dit vand løber,
når du børster tænder eller
skræller kartofler, køber
du en vare og smider den
direkte i skraldespanden.

