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Baggrund
Som en del af ENIG projektet har EnergiTjenesten fra januar 2016 til maj 2018 gennemført
energitjek med energirapport i 29 boligforeninger1 i Lyngby-Taarbæk, Høje Taastrup, Hørsholm
og Næstved kommuner. Foreningerne er en blanding af almene boligforeninger,
andelsboligforeninger og ejerforeninger. En samlet oversigt findes i bilag 1.
Ved energitjekket deltog teknisk serviceleder/lokalt driftspersonale og/eller en eller flere
repræsentanter fra bestyrelsen. Der har ikke medvirket beboere i alle almene afdelinger.
Særligt et par afdelinger, hvor beboelserne var med døgnansat personale medvirkede beboere
ikke. For de fleste andels- og ejerforeninger varetager bestyrelsen selv den daglige drift og har
derfor ikke noget driftspersonale, der har deltaget.
Energigennemgangene har været udbudt af kommunerne i forbindelse med forskellige møder
for boligforeningerne og igennem det boligforeningsnetværk, der allerede eksisterede eller blev
etableret i forbindelse med ENIG-projektet.
Efter energitjekket har boligforeningerne modtaget en rapport baseret på
energigennemgangen og andre oplysninger, herunder bygningernes energimærke. Nogle af
rapporterne er lavet som BedreBolig-planer for flerfamiliehuse, som det var meningen at
afprøve i dette projekt. Det er dog kun muligt at gøre dette, når der kun er en bygning i
boligforeningen – ellers kan programmet ikke håndtere det. Opbygningen af rapporten er heller
ikke optimal.
I en del foreninger har der ligeledes været en præsentation af resultaterne på et beboermøde.
Der er efterfølgende fulgt op på, hvordan det er gået med indsatsen.
Der er i maj-oktober 2018 fulgt op på hvilke tiltag, der er gennemført eller forventes
gennemført via telefoninterview samt begrundelser for hvilke tiltag det er valgt at gennemføre.
Der er enkelte af foreningerne, hvor det desværre ikke er lykkedes, at få kontakt med dem og få
oplysninger om, hvad der er gennemført.
I 2018 har EnergiTjenesten også lavet evalueringer af boligforeningstjek i Ballerup, Furesø og
Fredensborg Kommuner samt boligforeningstjek foretaget i 2015-16 i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Nogle af resultaterne fra disse er også medtaget her. I bilag 2 findes
hovedresultaterne fra disse evalueringer.

1

Der er yderligere ved at blive gennemført 6 energitjek i Hørsholm Kommune i oktober-december 2018.
Resultater fra disse er ikke med i denne opsamling.
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Projektets hovedresultater


















Ved tjek i 29 boligforeningsafdelinger er identificeret energibesparelser på knap 12 mio.
kWh varme og 180.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på 2,2 mio. kWh
svarende til en reduktion på i alt knap 3.300 ton CO2 pr. år.
Der er foreslået at investere i energioptimering og indeklimaforbedring for godt 230
mio. kr. i alt.
Der er gennemført eller forventes gennemført besparelser på 9,3 mio. kWh varme og
godt 120.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på 24.000 kWh svarende til en
reduktion på i alt 2.000 ton CO2 pr. år.
De fleste mindre tiltag med kort tilbagebetalingstid udføres enten med det samme eller
i løbet af en kortere periode indenfor det årlige driftsbudget.
Også større ting som vinduesudskiftning lægges af og til ind i den løbende drift over en
længere årrække.
De større og dyrere tiltag er i en del tilfælde indarbejdet i en helhedsplan. Og der er i
flere tilfælde også lavet en tilstandsrapport, som baggrund for helhedsplan.
For en del boligforeninger har energitjekket været igangsættende for deres arbejde.
Nogle gange udsættes energitiltag, da der er andre investeringer som er nødvendige
her og nu.
Flere boligafdelinger oplever, at der er problemer med korrekt udluftning, så der opstår
fugtproblemer. Nogle har uddelt informationsmateriale med indeklimaråd enten eget
materiale eller den liste med 10 råd, som har været en del af energirapporten.
Det tager tid at aktivere boligforeninger, når kommuner danner netværk.
Det er vigtigt, at energitjek tilbydes, når der opleves et behov.
Opfølgning på energitjek kan genstarte proces i boligforeninger, hvor den er gået i stå.
Det er vigtigt at både bestyrelse og driftspersonale – hvor det findes – er inddraget i
projektet.
Nødvendigt vedligehold og komfortforbedringer kan fremme energirenoveringer.
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Varmebesparelser og fordeling på indsatser
Der blev i alt anvist varmebesparelser på 11,7 mio. kWh/år2 svarende til 2.400 ton CO2/år.

Varmebesparelsesforslag
Isolering - loft
Isolering - vægge
Isolering - gulv, kælder
Udskiftning af ruder
Udskiftning af vinduer/døre
Teknisk isolering
Udskiftning af varmeanlæg
Udskiftning af termostatventiler
Andre forbedringer af varmeanlæg
Varmebesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
309.000
2.618.830
1.030.900
263.640
6.797.410
286.255
150.000
187.800
97.540
11.741.375
2.419

Det klart største potentiale er fundet for udskiftning af vinduer og døre. Derudover er der
identificeret et forholdsvis stort potentiale for isolering af vægge og gulv/kælder. Yderligere er
mindre potentialer fundet for isolering af loft, tekniske isolering, udskiftning af varmeanlæg,
udskiftning af termostatventiler og øvrige forbedringer af varmeanlæg.
Ved energitjek i andre kommuner har der gerne været et forholdsvist større potentiale for
loftsisolering og der har været anvist en del potentiale for etablering af ventilationsanlæg med
varmegenvinding. Til gengæld har der generelt været et stort potentiale for udskiftning af
ruder, vinduer og døre ligesom i energitjek gennemført under ENIG.

2

Enkelte af de anviste varmebesparelser har det ikke været muligt at beregne potentialet for. Derfor er
det samlede potentiale lidt større end det er angivet her.
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79% af de foreslåede varmebesparelser er gennemført eller forventes gennemført – svarende til
9,3 mio. kWh varme pr. år. Kun 6% gennemføres ikke. Der er dog 15% af potentialet, det ikke
vides om gennemføres.
Nedenfor er vist en oversigt over i hvor mange af de 29 boligforeninger de enkelte typer tiltag er
foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.

Der er en del tiltag, som det ikke vides om gennemføres endnu. Men der er en del af de dyrere
efterisoleringsforslag, som foreningerne ikke forventer at gennemføre på grund af økonomien.
Der er også nogle tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre udvendig efterisolering fordi
bygningen er fredet eller bevaringsværdig. Der er også noget isolering af gulv mod kælder, der
ikke kan gennemføres, fordi det vil give en for lav højde rummene. Ligeledes er der nogle
tilfælde, hvor man er nervøs for, at der kan opstå fugtproblemer.
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Der er foreslået udskiftning af vinduer og døre i 20 boligforeninger og mange af dem har
gennemført eller forventes at gennemføre dette. Det passer også sammen med, at det er her
det største potentiale for kWh-besparelse.
Teknisk isolering, udskiftning pumper samt i nogle tilfælde udskiftning af ruder eller vinduer er
taget ind i den løbende drift. En del mindre ting er også blevet gennemført omgående efter
energitjekket.
Der er skepsis overfor om det kan betale sig, at udskifte alle termostatventiler – og dette er ikke
gennemført i nogle boligforeninger.
I andelsboligforeninger og ejerforeninger er nogle tiltag de enkelte lejligheders ansvar – særligt i
ejerforeninger. Der er nogle ejerforeninger, hvor tiltag som efterisolering af loft ikke er
gennemført, da det kun vil komme de øverste lejligheder til gode. Til gengæld er der eksempler
på, at der er hjemtaget fælles tilbud på fx udskiftning af vinduer og døre, som så er blevet gjort i
en del lejligheder på samme tid.
Nogle ting er gennemført eller på vej, selvom det ikke umiddelbart kan svare sig økonomisk.
Dette gøres alligevel, da det dels kan være en del af vedligehold af bygningen, så der er et
renoveringsbehov. Derudover er der også flere ting, som gennemføres, da det vil føre til
indeklima forbedringer.
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Elbesparelser og fordeling på indsatser
Der blev i alt anvist elbesparelser på 180.000 kWh/år svarende til et CO2-udslip på 65 ton pr. år.

Elbesparelsesforslag
Udskiftning af pumper
Udskiftning af ventilationsmotorer
Energieffektiv belysning fællesarealer
Omstilling af vaskeri til varmt vand
Tørretumbler på gas i stedet for el
Tørretumbler på varmepumpe
Elbesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
28.988
12.800
62.676
47.750
600
27.700
180.514
65

Der er fundet en del potentiale ved energieffektiv belysning (LED) på fællesarealer samt
ændringer i fællesvaskerier, hvor der var mulighed for effektivisering især ved omstilling til brug
af varmt vand til vask og tørretumblere på gas eller med indbygget varmepumpe. Derudover er
der identificeret et potentiale ved udskiftning af pumper og ventilationsmotorer.
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69% af de foreslåede elbesparelser er gennemført eller forventes gennemført – svarende til
124.000 kWh el pr. år. 21% gennemføres ikke og 10% vides det ikke på nuværende tidspunkt om
gennemføres.
Nedenfor er vist en oversigt over, i hvor mange af de 20 boligforeninger de enkelte typer tiltag
er foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.

Også her er der nogle af tiltagene vi ikke ved om gennemføres. Energieffektiv belysning er
installeret eller på vej i 17 ud af 20 boligafdelinger og 12 ud af 16 boligafdelinger har udskiftet
eller vil udskifte pumper.
11 ud af 12 steder er vaskemaskiner udskiftet til varmt vand eller det vil ske i forbindelse med
udskiftning af vaskemaskiner, når fællesvaskeriet skal renoveres. Dem der har omstillet
vaskemaskinerne til varmt vand har kun gode erfaringer med dette. Det er mere økonomisk
end brug af el til opvarmning, vasketiden er hurtigere og det giver mindre tilkalkning af
vaskemaskiner.
En boligforening havde undersøgt muligheden for at udskifte tørretumbleren til en med
varmepumpe, men havde valgt det fra fordi det giver længere tørretid – så komforten ville blive
forringet og færre kunne nå at tørre tøj. Derudover er det en dyrere løsning.
Der er også flere boligforeninger, som har valgt at lease deres løsning til fællesvaskeriet i stedet
for selv at renovere det. Derfor er de foreslåede løsninger ikke blevet gennemført.
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Solceller
Der blev i alt anvist elproduktion fra solceller på knap 2,2 mio. kWh/år svarende til et reduceret
CO2-udslip på 790 ton pr. år.
Der er foreslået etablering af solcelleanlæg i 18 boligafdelinger. Men en del solcelleanlæg
forventes ikke gennemført eller det vides ikke på nuværende tidspunkt om de gennemføres.
Kun 3 ud af 22 foreslåede anlæg forventes på nuværende tidspunkt gennemført.

Godt 80% af potentialet for solcelleanlæg, vides det på nuværende tidspunkt ikke om
gennemføres. Det er kun tre af de foreslåede solcelleanlæg, som forventes gennemført. Fem af
anlæggene gennemføres ikke, og ti anlæg, vides det ikke på nuværende tidspunkt, om vil blive
gennemført.
Opsætning af solcelleanlæg kan først forventes gennemført engang ud i fremtiden – dels fordi
det er en stor investering, og dels fordi afregningsreglerne ikke er gunstige i øjeblikket. Der er
desuden usikkerhed om, hvordan reglerne bliver i fremtiden.
En del boligforeninger har desuden givet udtryk for, at de synes, det er for besværligt at
opsætte solceller, hvis de skal udskille det i et selvstændigt driftsselvskab.
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der dog ved at blive opsat et enkelt solcelleanlæg i en
boligforening, der fik lavet energigennemgang førend ENIG-projektet startede.
Boligforeningen har lige opnået tilladelse til anlægget fra kommunen, og det opsættes i
nærmeste fremtid. Det er finansieret via Sustain Solutions, så boligforeningen ikke skal have
penge op af lommen. Yderligere et par foreninger i kommunen har undersøgt den mulighed,
men samtidigheden mellem elproduktion og elforbrug var for dårlig til, at Sustain Solutions
ønskede at gennemføre et anlæg.
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CO2-reduktion
Nedenfor er et samlet overblik over CO2-reduktioner for varme- og elbesparelser samt
produktion af el fra solceller.
CO2-besparelser - ton pr. år

Varmebesparelser
Elbesparelser
Solceller
CO2-besparelser - i alt

Gennemført Gennemføres
2018-19
30
19
0
50

46
14
0
60

Forventet Gennemføres
gennemført
ikke
senere
1.846
136
11
14
8
120
1.866
270

Ved ikke

I alt

361
6
661
1.028

2.419
65
790
3.274

Vandbesparelser
Der er anvist vandbesparelser i fire boligafdelinger med et samlet besparelsespotentiale på
knap 2.600 m3 vand årligt. Dette kommer fra en udskiftning af de sidste et-skylstoiletter i to
afdelinger og uddeling af sparebruser og perlatorer i to afdelinger.
Ca. 60% af potentialet er gennemført eller forventes gennemført og 40% ved vi ikke om
gennemføres.

Generelt er toiletter udskiftet – og de sidste udskiftes henad vejen. I andels- og ejerforeninger
er det normalt den enkelte bolig ansvar, samtidig med, at der ikke er individuel måling. Derfor
er der ikke så gode økonomiske incitamenter til dette. Til gengæld har en del foreninger skrevet
krav ind om udskiftning ved salg.
I andre kommuner er der flere foreninger, hvor resterende et-skyls-toiletter først udskiftes, når
de går i stykker eller i forbindelse med flytning. Andre steder er alt skiftet eller vil blive gjort.
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Indeklima, kampagner og brugeradfærd
I nogle foreninger opleves der problemer med indeklima. I andre er der ikke taget stilling til
indeklimatiltag, da de ikke oplever det ikke som et presserende problem.
I almene foreninger informeres der overfor beboere og laves kampagner. Der sendes jævnligt
materialer ud, gives gode råd og snakkes med folk. Ligesom nogle har brugt folder fra
skimmel.dk.
Der informeres også i nogle af andels- og ejerforeningerne – og i en del foreninger er der
informationer om det i en beboermappe. I de fleste foreninger, er det dog bestyrelsen, som står
for driften – og de laver de sjældent adfærdskampagner, da de ikke har lyst til at være ansvarlige
for de øvrige beboeres adfærd. De oplever, at beboerne er ligeglade.
EnergiTjenesten har medsendt 10 råd til forebyggelse af skimmelsvamp
til en del af afdelingerne. Disse er blevet husstandsomdelt i nogle af
afdelingerne.
Nogle boligselskaber har uddelt indeklimakort til alle. Indeklimakortet
er beregnet til at hænge op, og så kan man løbende se temperaturen
samt om indeklimaet er optimalt, eller man bør lufte ud.

Processen – bestyrelser og driftsafdeling
Det har taget en del tid, at få aktiveret boligforeningerne de steder, hvor der ikke allerede var et
velfungerende bolignetværk. Det har også betydet, at der i en enkelt kommune først for alvor
er kommet gang i at gennemføre energitjek i efteråret 2018. Det er vigtigt, at tilbud om
energitjek er et løbende tilbud, så det benyttes, når det passer ind i boligforeningernes behov –
og ikke skal være indenfor en kortere periode. Det er også vigtigt, at der følges op på
energitjekkene. Ved flere lejligheder betyder opfølgningen, at der sættes gang i processen igen,
som kan være gået i stå af forskellige årsager.
De almene boligforeninger har en driftsafdeling, som varetager den daglige drift og står for at
udarbejde vedligeholdelsesplaner mm. Der er både ansat folk lokalt ude i afdelingerne og på et
centralt driftskontor. Energigennemgangene fungerer bedst, når begge niveauer deltager. En
aktiv bestyrelse kan være med til at fremme processen og de får mere viden i forbindelse med
deltagelse i energitjek.
I en del af de almene boligforeninger har det først og fremmest været drevet af
driftsafdelingerne. I to boligforeninger var beboerne ikke i stand til at deltage i aktiviteter, så
tiltag er involverede beboere måtte gå gennem ansatte. I flere boligforeninger mente driften, at
det var svært at engagere beboerne. Og særligt i afdelinger med mange ældre blev der givet
udtryk for, at det var svært at få gennemført større projekter med klimaskærmen, hvor der er
tilbagebetalingstider på 30-40 år.
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En del driftsafdelinger har givet udtryk for, at de kender fejl og ved hvad der skal til, men
mangler penge. Som Almen bebyggelse kan de først gennemføre tiltag, når de får penge til en
helhedsplan via Landsbyggefonden.
Der er boligforeninger, hvor energitiltag er blevet udsat, fordi der har været udskiftning i
driftsafdelingen, så den har skullet op at køre ordentligt igen. En driftsafdeling havde ikke haft
tid til at gøre noget særligt ved de to afdelinger, som var blevet besøgt på grund af et andet
større projekt. Til gengæld havde de lavet en del nye politiker, der dækkede alle deres
afdelinger og energitjekket og rapporten har medført at de har fået øjnene op for nye
muligheder, som vil blive gennemført i alle afdelinger. I almene boligforeninger gennemfører
de også ofte tiltag i mange afdelinger på en gang for at få en bedre pris. For tiltag der
gennemføres over flere år, så gennemføres de først der, hvor behovet er størst.
I andre kommuner har mange driftsafdelinger været meget glade for det overblik, som
energitjekket og rapporten har givet dem viden og indsigt, som har sat gang i en større proces.
I andels- og ejerforeninger har de sjældent dagligt hjælp i bestyrelsen, så det er
bestyrelsesmedlemmer der driver varmekælderen og står for energitiltag. I nogle bestyrelser er
der nogle med faglig viden, fx ingeniører og håndværkere, der tager sig af denne del. Ellers har
de lært det henad vejen. Nogle får dog også noget hjælp via deres administrationsselskab,
særligt ved større projekter.
En del af foreningerne har brugt rapporten til at få et overblik og tager den frem indimellem.
Mange har taget den ind i deres vedligeholdelsesplan. I andels- og ejerforeninger er det vigtigt,
at nogle i bestyrelsen er interesseret og holder fast. De har ofte begrænsede ressourcer. Derfor
er der også en del der har udskudt forslag i rapporten, fordi de har haft andre store projekter,
som fx kloakrenovering eller skift af altaner. Det betyder delt, at penge går til dette – og dels at
det optager bestyrelsens tid.
Det er en udfordring i andels- og ejerforeninger, at nogle tiltag er beboernes ansvar. Dette
gælder særligt i ejerforeninger, hvor en del tiltag ikke gennemføres/kan gennemføres via
foreningen. Der er dog eksempel på, at en aktiv bestyrelse i en ejerforening, satte gang i fælles
udskiftning af vinduer, hvor godt 25% af ejerboligerne deltog – og de fik et fælles tilbud.
Af de deltagende foreninger har der særligt været nogle ejerforeninger, hvor der ikke er sket så
meget – hvor der i andelsboligforeninger ofte er et stærkere ønske om at gennemføre fælles
energirenoveringer.
I andels- og ejerforeninger laver de sjældent adfærdskampagner, da de ikke har lyst til at være
ansvarlige for de øvrige beboeres adfærd.
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Økonomi eller andre drivkræfter
Det har været et generelt mønster, at mindre tiltag lægges ind i den løbende drift. Dette gøres
også for større tiltag (fx udskiftning af vinduer) i nogle foreninger, hvor de så fordeles over en
længere årrække. De store tiltag tages ofte med i vedligeholdelsesplaner eller helhedsplaner.
Andre større tiltag som fx altanprojekter eller kloakering har betydet, at der ikke er kommet
gang i energirenoveringsprojekter.
Økonomien angives i de fleste tilfælde som en stor drivkraft og der ses på tilbagebetalingstider.
Og tiltag med tilbagebetalingstid 30-40 år er for langt. Dette gælder særligt i foreninger med
mange pensionister.
Mange foreninger giver udtryk for, at økonomi er den primære drivkraft. De er interesseret i de
lavthængende frugter med kort tilbagebetalingstid. I mange af de mindre foreninger er det en
udfordring, at de ikke har økonomi til så meget, så derfor starter de med det lette. Flere giver
udtryk for, at der ikke er vilje blandt beboerne til en huslejestigning. Mange foreninger har også
billig varme i form af fjernvarme – og føler derfor heller ikke så stort et behov for at spare på
varmen.
Et nødvendigt vedligehold har dog fremmet energiforbedringer i en del tilfælde. Dette gælder
ofte ved udskiftning af vinduer og døre. I en del tilfælde er dette også blevet fremmet af at
komforten forbedres.
Drivkraften for at energirenovere i nyere bebyggelser er ofte ikke særligt stort. Dels er der ikke
et vedligeholdelsesbehov eller dårlig komfort – og dels er økonomien også dårlig, da den
eksisterende løsning er nogenlunde energieffektiv.
En del tiltag bliver planlagt, så det passer sammen med øvrige renoveringer. Teknisk isolering
og udskiftning af pumper sker i forbindelse med skift af varmesystem eller renovering af
brugsvandssystem. Solceller vil blive etableret i forbindelse med en tagudskiftning mm.
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Bilag 1. Oversigt over boligforeninger
Kommune Boligforeningsafdeling
Besøgsdato
Type
LyngbyE/F Lyngby Midtpunkt
januar 2017 EF
Taarbæk A/B Virum Engpark
februar 2017 AB
Ejerforeningen Frederiksdalsvej 103 A-E, Virum
februar 2017 EF
Ejerforeningen ved Skovgærdet
februar 2017 EF
E/F Bagsværdvej 69A-B
februar 2017 EF
A/B Grønnehøj
februar 2017 AB
Ejerforeningen Agneteparken
februar 2017 EF
E/F Chr.X's Alle/Hollandsvej
marts 2017 EF
A/B GrænseParken af 1977
marts 2017 AB
A/B Skelhøjvej 2-16
marts 2017 AB
A/B Lyngby Parkgård
april 2017 AB
AB Geels Skovbryn
april 2017 AB
A/B Rosenlund
april 2017 AB
kathrinehøj
november 2017 AB
E/F Eremitageparken
november 2017 EF
E/F Bagsværdvej 67
november 2017 EF
Hørsholm Dronningedammen
september 2017 EF
E/F Heiberggården
januar 2018 EF
E/F Ahornvej 3A-D
maj 2018 EF
HøjeØsterby
juni 2017 Almen
Taastrup Nørreby
juni 2017 Almen
Hedekæret, Vesterkøb
juni 2017 Almen
Engelholm Alle
juni 2017 Almen
Blåkildegård
juni 2017 Almen
Næstved Nøddehegnet
november 2017 Almen
Figenparken
december 2017 Almen
Rønnebækhave 1 – Nygårdsvej.
december 2017 Almen
Sneppevej 31
december 2017 Almen
Jasminvej 1-9
december 2017 Almen
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Bilag 2. Hovedresultater andre evalueringer

Furesø Kommune 2015-17

Potentialer - foreslåede tiltag
Gennemført/forventes gennemført
Ballerup Kommune 2016-17
Potentialer - foreslåede tiltag
11 almene, 1 AB
Gennemført/forventes gennemført
Fredensborg Kommune 2017-18 Potentialer - foreslåede tiltag
6 almene, 1 EF, 3 grundejerfor.
Gennemført/forventes gennemført
20 almene foreninger

Varmebesparelser
kWh/år
6,9 mio.
3,5 mio.
1,8 mio.
1,6 mio.
4,0 mio.
2,8 mio.
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Elbesparelser og CO2-reduktion
solceller
kWh/år
ton/år
1,9 mio.
2.100
0,18 mio.
800
1,0 mio.
725
0,9 mio.
650
0,25 mio.
910
580
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Bilag 3. Resultater Lyngby-Taarbæk Kommune 2015-20173





Ved tjek i 34 boligforeningsafdelinger er identificeret energibesparelser på knap 7,1
mio. kWh varme og 160.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på knap 2,2 mio.
kWh svarende til en reduktion på i alt 2.300 ton CO2 pr. år.
Der er foreslået at investere i energioptimering og indeklimaforbedring for ca. 160 mio.
kr. i alt.
Der er gennemført eller forventes gennemført besparelser på knap 3,7 mio. kWh varme
og godt 120.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på 360.000 kWh svarende til en
reduktion på i alt 930 ton CO2 pr. år.

Varmebesparelsesforslag
kWh pr. år
Isolering - loft
366.800
Isolering - vægge
2.707.600
Isolering - gulv, kælder
1.275.600
Udskiftning af ruder
571.100
Udskiftning af vinduer/døre
551.270
Teknisk isolering
338.595
Udskiftning af varmeanlæg
409.000
Indregulering/styring varmeanlæg
22.800
Udskiftning af termostatventiler
501.475
Etablering af ventilationsanlæg med VGV
248.000
Andre forbedringer af varmeanlæg
96.800
Varmebesparelser i alt
7.089.040
CO2-besparelser - ton pr. år
1.460
Elbesparelsesforslag
Udskiftning af pumper
Energieffektiv belysning fællesarealer
Omstilling af vaskeri til varmt vand
Tørretumbler på gas i stedet for el
Elbesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
32.348
52.979
50.050
24.200
159.577
57

Solceller
Potentiale på 2.163.000 kWh/år
svarende til en CO2-besparelse på 779 ton/år

3

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i perioden 2015-2017 gennemført energitjek i 34 boligforeninger.
Tallene i dette bilag er for alle 34 boligforeninger. I den samlede rapport indgår kun tal fra de 16
boligforeninger, der er en del af enig projektet.
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Bilag 3. Resultater Lyngby-Taarbæk Kommune – fortsat
CO2-besparelser - ton pr. år

Varmebesparelser
Elbesparelser
Solceller
CO2-besparelser - i alt

Gennemført Gennemføres
2018-19
105
18
0
123

74
11
26
111

Forventet Gennemføres
gennemført
ikke
senere
579
286
16
4
104
168
698
458

Ved ikke

I alt

416
9
481
907

1.460
57
779
2.297

Hvilke typer tiltag gennemføres?
Nedenfor er vist en oversigt over, i hvor mange af de 34 boligforeninger de enkelte typer tiltag er
foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.

Solceller var foreslået i 22 boligforeninger. Det forventes, at der vil blive opsat solceller i 6 af
boligforeningerne, herunder er der et anlæg, som etableres i 2018-19.
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Bilag 4. Resultater Hørsholm Kommune




Ved tjek i 3 boligforeningsafdelinger er identificeret energibesparelser på 65.000 kWh
varme og 6.500 kWh el svarende til en reduktion på i alt 16 ton CO2 pr. år.
Der er foreslået at investere i energioptimering og indeklimaforbedring for godt 1,7
mio. kr. i alt.
Der er gennemført eller forventes gennemført besparelser på godt 65.000 kWh varme
og 2.000 kWh el svarende til i alt 14 ton CO2 pr. år.

Varmebesparelsesforslag
Isolering - vægge
Udskiftning af vinduer/døre
Udskiftning af pumper
Varmebesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
4.100
58.400
2.540
65.040
13

Elbesparelsesforslag
Udskiftning af pumper
Energieffektiv belysning fællesarealer
Tørretumbler på gas i stedet for el
Elbesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
1.530
4.373
600
6.503
2

Solceller
Der er ikke anvist solceller i nogle af de 3 boligforeninger.

CO2-besparelser - ton pr. år

Varmebesparelser
Elbesparelser
Solceller
CO2-besparelser - i alt

Gennemført Gennemføres
2018-19
0,5
0,4
0,0
0,9

0,0
0,2
0,0
0,2

Forventet Gennemføres
gennemført
ikke
senere
12,9
0,0
0,2
1,6
0,0
0,0
13,1
1,6
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Ved ikke

I alt

0,0
0,0
0,0
0,0

13,4
2,3
0,0
15,7
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Bilag 4. Resultater Hørsholm Kommune – fortsat

Hvilke typer tiltag gennemføres?
Nedenfor er vist en oversigt over, i hvor mange af de 3 boligforeninger de enkelte typer tiltag er
foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.
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Bilag 5. Resultater Høje-Taastrup Kommune





Ved tjek i 5 boligforeningsafdelinger er identificeret energibesparelser på 7,4 mio. kWh
varme og 57.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på godt 120.000 kWh svarende
til en reduktion på i alt knap 1.600 ton CO2 pr. år.
Der er foreslået at investere i energioptimering og indeklimaforbedring for ca. 100 mio.
kr. i alt.
Der er gennemført eller forventes gennemført besparelser på knap 7,4 mio. kWh varme
og 54.000 kWh el svarende til i alt godt 1.500 ton CO2 pr. år.

Varmebesparelsesforslag - potentiale
Isolering - loft
Isolering - vægge
Isolering - gulv, kælder
Udskiftning af ruder
Udskiftning af vinduer/døre
Teknisk isolering
Varmebesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
15.000
965.330
164.300
153.640
6.050.040
23.360
7.371.670
1.519

Elbesparelsesforslag
Udskiftning af pumper
Udskiftning af ventilationsmotorer
Energieffektiv belysning fællesarealer
Omstilling af vaskeri til varmt vand
Tørretumbler på varmepumpe
Elbesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
2.883
9.600
20.954
23.500
0
56.937
20

Solceller
Potentiale på 124.000 kWh/år
svarende til en CO2-besparelse på 45 ton/år
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Bilag 5. Resultater Høje-Taastrup Kommune – fortsat
CO2-besparelser - ton pr. år

Varmebesparelser
Elbesparelser
Solceller
CO2-besparelser - i alt

Gennemført Gennemføres
2018-19
8
9
0
18

0
8
0
8

Forventet Gennemføres
gennemført
ikke
senere
1.507
3
2
0
0
0
1.509
3

Ved ikke

I alt

0
1
45
46

1.519
20
45
1.584

Hvilke typer tiltag gennemføres?
Nedenfor er vist en oversigt over, i hvor mange af de 5 boligforeninger de enkelte typer tiltag er
foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.

Solceller var foreslået i 2 boligforeninger. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette
gennemføres i nogle af foreningerne.
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Bilag 6. Resultater Næstved Kommune





Ved tjek i 5 boligforeningsafdelinger er identificeret energibesparelser på knap 600.000
kWh varme og godt 50.000 kWh el, samt elproduktion fra solceller på godt 400.000
kWh svarende til en reduktion på i alt 290 ton CO2 pr. år.
Der er foreslået at investere i energioptimering og indeklimaforbedring for ca. 27 mio.
kr. i alt.
Der er gennemført eller forventes gennemført besparelser på godt 360.000 kWh varme
og 26.000 kWh el svarende til i alt 84 ton CO2 pr. år.

Varmebesparelsesforslag
Isolering - loft
Udskiftning af vinduer/døre
Teknisk isolering
Andre forbedringer af varmeanlæg
Varmebesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
232.300
335.000
1.700
27.000
596.000
123

Elbesparelsesforslag
Udskiftning af pumper
Udskiftning af ventilationsmotorer
Energieffektiv belysning fællesarealer
Omstilling af vaskeri til varmt vand
Tørretumbler på varmepumpe
Elbesparelser i alt
CO2-besparelser - ton pr. år

kWh pr. år
840
3.200
10.100
9.700
27.700
51.540
19

Solceller
Potentiale på 414.500 kWh/år
svarende til en CO2-besparelse på 149 ton/år
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Bilag 6. Resultater Næstved Kommune – fortsat
CO2-besparelser - ton pr. år

Varmebesparelser
Elbesparelser
Solceller
CO2-besparelser - i alt

Gennemført Gennemføres
2018-19
1
3
0
3

0
0
0
0

Forventet Gennemføres
gennemført
ikke
senere
74
37
7
9
0
0
80
46

Ved ikke

I alt

11
0
149
161

123
19
149
291

Hvilke typer tiltag gennemføres?
Nedenfor er vist en oversigt over, i hvor mange af de 5 boligforeninger de enkelte typer tiltag er
foreslået, samt hvor mange der har gennemført eller forventer at gennemføre tiltag indenfor
området – dvs. at de gennemfører forslagene helt eller delvis.

Solceller var foreslået i 3 boligforeninger. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette
gennemføres i nogle af foreningerne.
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