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1. Baggrund 

Energitjekkene blev gennemført for at identificere mulige energibesparelser i virksomhederne og give dem en 
handlingsplan til at gennemføre energibesparelserne. Energitjekkene har omfattet el- og varmeforbrug. Der er både 
identificeret besparelser, der kræver investeringer i nyt udstyr eller forbedring af klimaskærm, samt besparelser, der 
kan opnås ved ændring af drift og brugsvaner. 

 
Energirapporterne indeholder 

 Oversigt over besparelser i kWh, økonomisk gevinst, investering og tilbagebetalingstid 

 Handlingsplan 

 Oversigt over energiforbrug og vurdering i forhold lignende virksomheder 

 Gennemgang af de enkelte tiltag 

 Mulighed for at opnå tilskud til investeringer 
 

Det samlede CO2-besparelsespotentiale er beregnet og energirapporten er indgået, som en del af en grøn 
forretningsplan, som virksomhederne har udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje. 
 

Oversigt over virksomhedstyper 
De 27 medvirkende virksomheder er inddelt i en række virksomhedstyper. Som det fremgår af tabel et, så er der flest 
hotel- og restaurationsvirksomheder, hvor der er i alt 10 virksomheder. Der er 5 handelsvirksomheder, 4 
produktionsvirksomheder af forskellig type, tre virksomheder indenfor sport og forlystelser, og så en stribe 
virksomheder af forskellig type. 
 

 
Tabel 1. Oversigt over de deltagende virksomheder. 
 
Der er stor forskel på størrelsen af virksomheder. Det betyder, at der også er stor forskel på, hvor store 

energiforbrugene er og tilsvarende de mulige besparelser og nødvendige investeringer. 

For undervisningsinstitutionen var der særligt fokus på drift og brugsvaner i forbindelse med energitjekket.  

V1-V4 Produktion

V5 Byggeri

V6-V10 Handel

V11-V20 Hotel og restauration

V21-V23 Sport, forlystelser

V24 Undervisning

V25 Sundhed

V26 Transport

V27 Ejendomsservice
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2. Hovedresultater 

Der er i projektet samlet anvist elbesparelser og installation af solceller på godt 1 mio. kWh el pr. år og 
varmebesparelser på godt 2 mio. kWh pr. år. Det svarer til elbesparelser på 26% i forhold til udgangspunktet 
(baseline) og varmebesparelser på 34% i forhold til udgangspunktet. 
 
Den samlede CO2-reduktion for de foreslåede indsatser er på 678 ton pr. år svarende til et gennemsnit på 25 ton pr. 
år pr. virksomhed.  
 
Den samlede investering vil være på godt 22 mio. kr. – i gennemsnit 825.000 kr. pr. virksomhed. Den simple 
tilbagebetalingstid er i gennemsnit på 9 år. For enkelte virksomheder er den større og for nogle helt nede på 4 år. 
 

 
Tabel 1. Samlet oversigt over energiforbrug1, foreslåede energibesparelser2, investering, økonomisk gevinst og 
simpel tilbagebetalingstid. 
 
I de kommende afsnit vises mere detaljerede resultater pr. virksomhed. 
 

Varme 

 
Figur 1. Varmeforbrug og anviste varmebesparelser for de enkelte virksomheder samt i gennemsnit (GNS). For 
enkelte virksomheder kendes varmeforbruget ikke. I nogle tilfælde fordi de bruger el – og der ikke er separat måling. 
 

                                                                        
1 For enkelte af virksomhederne foregår opvarmning helt eller delvist ved elvarme. Da der ikke har været separate 
målere, så indgår dette forbrug under elforbruget. Det er en mindre del af det samlede elforbrug.  
For en enkelt virksomhed kendes varmeforbruget ikke – det samlede varmeforbrug er derfor lidt for lille.  
2 Elbesparelser inkluderer etablering af solcelleanlæg. 
For nogle virksomheder er der identificeret en energibesparelse ved at ændre varmekilde fra olie eller naturgas til 
eldreven varmepumpe. Elforbruget til varmepumpen er fraregnet besparelsen under varme, da det ellers vil give et 
skævt billede af, hvor stort potentialet er for elbesparelser. 

El Varme El Varme El Varme

kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år kr. kr/år år

V1-V4 Produktion 340.400           283.400           78.200             54.800             23% 19% 1.217.600         85.700               14             

V5 Byggeri 51.000             70.500             15.000             50.000             29% 71% 437.000            33.400               13             

V6-V10 Handel 315.200           607.800           186.600           238.300           59% 39% 4.378.500         276.000            16             

V11-V20 Hotel og restauration 1.815.800        2.419.500        415.700           810.100           23% 33% 10.615.100       1.053.500         10             

V21-V23 Sport, forlystelser 766.900           1.050.600        57.900             415.300           8% 40% 1.913.100         287.800            7                

V24 Undervisning 458.000           1.317.000        233.000           445.000           51% 34% 2.595.000         726.000            4                

V25 Sundhed 26.600             91.500             3.900               26.500             15% 29% 801.000            20.800               39             

V26 Transport 90.000             140.400           20.800             700                   23% 0% 240.700            14.500               17             

V27 Ejendomsservice 18.900             -                     10.600             -                     56% 0% 77.800               18.900               4                

3.882.800     5.980.700        1.021.700        2.040.700        22.275.800       2.516.600         

Gennemsnit pr. virksomhed 143.800           221.500           37.800             75.600             825.000            93.200               

I alt 26% 34% 9                

Energiforbrug - baseline Energibesparelse Besparelse (%)Virksomhed Type Tilbage-

betalingstid

Økonomisk 

gevinst

Samlet 

investering
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De anviste varmebesparelser varierer fra 0% til 93% af varmeforbruget. I gennemsnit blev der anvist 
varmebesparelser på 36% i forhold til baseline. 
 

El 

 
Figur 2. Elforbrug og anviste elbesparelser for de enkelte virksomheder samt i gennemsnit (GNS). 
 
Der er en del forskel på, hvor store elbesparelser der kunne anvises i de enkelte virksomheder. Dette skyldes, at der 
var stor forskel på, hvor meget de enkelte virksomheder allerede havde gjort. Nogle virksomheder havde som 
udgangspunkt et meget lavt elforbrug sammenlignet med lignende virksomheder af samme type. 
 
De anviste elbesparelser varierer fra 0% til 69% af elforbruget. I gennemsnit blev der anvist elbesparelser på 24% i 
forhold til baseline. 
 

CO2-reduktion 

Figur 3. Samlet CO2-reduktion i ton/år fordelt på virksomheder. 
 
De samlede CO2-reduktioner pr. år varierer fra 0,5 ton til 140 ton pr. år for virksomhederne. I gennemsnit er CO2-
reduktionen på 25 ton CO2 pr. år.  
 
De virksomheder med de største reduktionspotentialer er alle virksomheder, der har et højt el- og varmeforbrug. 
Virksomhederne med de laveste reduktionspotentialer er mindre virksomheder, hvor forbruget ikke er så stort. Og 
nogle af dem er virksomheder, der allerede har gjort meget for at reducere energiforbruget. 
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Investering og tilbagebetalingstid 
 

 
Figur 4. Samlet investering 
 
Investeringerne for de foreslåede tiltag varierer fra ca. 20.000 kr. til knap 5 mio. kr. I gennemsnit er investeringen på 
825.000 kr. pr. virksomhed. 
 

 
Figur 5. Simpel tilbagebetalingstid for de samlede investeringer for de enkelte virksomheder 
 

Figur 6. Gennemsnitlig tilbagebetalingstid for de forskellige typer af tiltag og investeret kr. pr sparet kWh energi. 
For belysning samt køl og frys spares der el; solceller producerer el; for ventilation og pumper spares der både el og 
varme; for de resterende tiltag spares der varme. 
 
Den samlede tilbagebetalingstid for alle tiltag for den enkelte virksomhed er fra 2 til 38 år. Når man ser på 
tilbagebetalingstider for de forskellige typer tiltag er de længst for forbedringer af klimaskærmen. Generelt er der 
kortere tilbagebetalingstid for elbesparelser, da elprisen er højere end varmeprisen.  
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3. Varmebesparelser og typer indsatser 

 
Figur 7. Varmebesparelser fordelt på kategori. Samlet er der varmebesparelser på 2,1 mio. kWh varme pr. år. 
 
Størstedelen af de foreslåede varmebesparelser opnås ved installation af varmepumper. Derudover er der også en 
forholdsvis stor del af potentialet der stammer fra andre ændringer af varmeanlæg og forbedring af 
ventilationsanlæg. 
 
De forskellige tiltag gennemgås nedenunder. For ventilation og pumper er der også elbesparelser. 
 

 
Figur 8. Varmebesparelser for de 10 hotel- og restaurationsvirksomheder fordelt på kategori. Samlet er der 
varmebesparelser på 0,8 mio. kWh varme pr. år. 
 
For hotel- og restaurationsvirksomhederne er andelen af varmebesparelser fra installation af varmepumper endnu 
større end for alle virksomhederne. Til gengæld udgør potentialet for forbedringer af ventilation en meget mindre 
andel end det gør for alle virksomhederne. 
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Figur 9. Varmebesparelser for forskellige typer af indsatser i % af varmeforbrug. For indsatser med både skift af 
varmeanlæg og isoleringstiltag vil den samlede besparelse være mindre for nogle af virksomhederne. 
For virksomheder uden søjler har vi ikke haft kendskab til varmeforbruget og der har kun været mindre forslag til 
varmebesparelser. 
 
Der har været forslag til varmebesparelser for de fleste virksomheder. For flere af virksomhederne har en stor del af 
varmeforbruget kunne spares. Det gælder især, hvor der både er forslag om at etablere nyt varmeanlæg og 
forbedring af klimaskærmen. 
 
For en del af virksomhederne har der været en del at hente på at isolere tag og loft og et par af virksomhederne har 
haft et forholdsvist stort potentiale ved at forbedre ventilationsanlæggene. Ved udskiftning til varmepumper eller 
anden forbedring af varmeanlæg (herunder skift til fjernvarme), har der også været forholdsvis store potentialer. 
 

Renovering af vinduer og døre 
 

 
Figur 10. Investering, energibesparelse x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) for renovering af vinduer og døre. 
Energibesparelsen er ganget med 10, dvs. aflæses 50.000 på aksen til venstre er besparelsen på 5.000 kWh/år. 
 
Der har været forslag til at renovere vinduer og døre i godt halvdelen af virksomhederne. Nogle steder er potentialet 
forholdsvis lille. Det er enten fordi det er en lille virksomhed – eller fordi det kun er for en mindre del af vinduer og 
døre, det er relevant at gøre noget. I flere af virksomhederne, fx v1-v4, der er produktionsvirksomheder, er det kun en 
del af bygningerne, der er opvarmede – men der har stadig været varmebesparelser at hente. 
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Forbedringer af vinduer er enten udskiftning af vinduerne eller udskiftning af ruderne. Det sidste er det billigste. 
Tilbagebetalingstiden på vinduesforbedringer er 20-40 år, men ofte giver indsatsen også en komfortforbedring ved at 
trækgener fjernes. Derudover har der været enkelte tilfælde, hvor vinduerne trængte til at blive renoveret. 
 

Efterisolering af tag og loft 
 

 
Figur 11. Investering, energibesparelse x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) for efterisolering af tag og loft. 
Energibesparelsen er ganget med 10, dvs. aflæses 50.000 på aksen til venstre er besparelsen på 5.000 kWh/år. 
 
Der er foreslået efterisolering af tag og loft i otte af virksomhederne. Der er noget variation i tilbagebetalingstiden, 
som varierer fra 2 år til godt 100 år. Tilbagebetalingstiden afhænger af varmeprisen, hvor godt der allerede er 
isoleret, samt hvor omfattende og besværlig renoveringen er. I nogle tilfælde kan der blæses granulat ind på loftet – 
og i andre tilfælde er der behov for anden isolering af tagkonstruktion. 
 
Der er kun foreslået efterisolering af tag i to ud af de 11 hotel- og restaurationsvirksomheder (V10-V20). Der er også 
foreslået efterisolering af tag og loft i to af de 5 handelsvirksomheder (V6-10). 
 

Efterisolering vægge og gulv 
 

 
Figur 12. Investering, energibesparelse x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) for efterisolering af vægge og gulve. 
Energibesparelsen er ganget med 10, dvs. aflæses 50.000 på aksen til venstre er besparelsen på 5.000 kWh/år. 
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Der er kun foreslået efterisolering af vægge og/eller gulve i tre af de deltagende virksomheder. For den ene 
virksomhed er der et potentiale på næsten 100.000 kWh energibesparelse og med en tilbagebetalingstid på kun 6 år. 
Det skyldes, at den eksisterende isolering er meget dårlig. 
 
For en virksomhed er der kun en mindre besparelse at hente ved isolering af en enkelt væg – og tilbagebetalingstiden 
er over 100 år. Men der var store trækgener, hvorfor forslaget er taget med i energirapporten. 
 

Efterisolering af rør og pumper 
 

 
 

Figur 13. Investering, energibesparelse x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) for efterisolering af rør og pumper. 
Energibesparelsen er ganget med 10, dvs. aflæses 50.000 på aksen til venstre er besparelsen på 5.000 kWh/år. 
 
Ofte findes der uisolerede rørstumper og pumper mm. i varmekælderen. Det giver et unødvendigt varmetab, som 
det er ret billigt at udbedre. Til langt de fleste pumper findes der præfabrikerede isoleringshætter, som kan sættes på 
pumpen. Nogle gange ligger de i kælderen, men er ikke blevet sat på i forbindelse med en pumpe fx er blevet skiftet. 
 
Der er fundet uisolerede rør og pumper i seks af virksomhederne. Tilbagebetalingstiden er kun 1,5-3 år for disse tiltag. 
 

Ventilation 
 

 
Figur 14. Investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid (højre akse) for regulering af ventilation eller 
etablering af ventilation med varmegenvinding. 
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Der er fundet forslag til besparelser for ventilation i fire af virksomhederne. I to tilfælde er det etablering af 
ventilation med varmegenvinding der giver besparelsen. I de to andre tilfælde er det indregulering og regulering af 
brugstider der giver besparelsen. I det ene tilfælde er investeringen 0 kr. For undervisningsstedet (V24) er der et ret 
stort besparelsespotentiale ved at få indreguleret og stillet brugstiderne korrekt for ventilationsanlægget – og 
tilbagebetalingstiden er under 4 år.  
 
Ved indregulering af ventilationsanlæg vil der både være besparelse på el og varme. Ved etablering af ventilation 
med varmegenvinding vil der komme et elforbrug, men samtidig opnås en besparelse på varmeforbruget. 
 

Etablering af varmepumper 
 

 
Figur 15. Investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid (højre akse) for varmepumper. 
Hvor der er konverteret fra olie eller gas til varmepumpe er energibesparelsen regnet som det tidligere 
varmeforbrug fratrukket elforbrug til varmepumpen. 
 
For seks af virksomhederne er der forslag til at etablering af varmepumpe. Det er enten etablering af luft-luft 
varmepumpe i lokaler, hvor der er elvarme; eller etablering af luft-vand varmepumpe, hvor der allerede er enten olie 
eller naturgas og et vandbårent varmesystem. 
 
Tilbagebetalingstiden afhænger meget af, hvad den eksisterende varmepris er. Og tilbagebetalingstiden varierer 
mellem 6 år og knap 60 år for etablering af varmepumpe. Typisk ligger den dog på 10-15 år. 
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Varmeanlæg – forbedringer og udskiftning 
 

 

Figur 16. Investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid (højre akse) for forbedring eller udskiftning af 
varmeanlæg (skift af kedel eller skift til fjernvarme). 
 

Der er foreslået forbedringer af varmeanlægget i 13 af virksomhederne. I nogle af virksomhederne er der foreslået 

flere forskellige forbedringer. 

En del mindre tiltag vedrørende styring af varmeanlæg er enten gratis eller med en meget lav investering – så 

tilbagebetalingstiden er under et år. Det er tiltag som sommerlukning af varmeanlæg og urstyring på cirkulation af 

varmt vand. 

Programmerbare termostatventiler er også foreslået nogle steder, hvor der er lokaler, som ikke bruges så tit. Dette 

har en lidt længere tilbagebetalingstid end ved styring af hele varmeanlægget. 

For flere virksomheder er der foreslået udskiftning af eksisterende olie- og gaskedler enten til nye kedler eller 

konvertering til fjernvarme, hvor dette har været muligt. Det har en tilbagebetalingstid på 3-10 år. 

Endelig er der foreslået udnyttelse af varmeoverskud ved varmeflytning i to af produktionsvirksomhederne (V1-V4). 
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4. Elbesparelser og typer indsatser 

 
Figur 17. Elbesparelser fordelt på kategori. Der er elbesparelser og socelleproduktion på i alt 1,0 mio kWh el pr. år. 
 
Størstedelen af de foreslåede elbesparelser opnås ved etablering af solcelleanlæg. Derudover er der også et ret stort 
potentiale ved mere effektiv belysning. Der er mindre potentialer for Køl og frys, ventilation og pumper. 
 
De forskellige tiltag gennemgås nedenunder. For ventilation (se afsnit 3) og pumper er der også varmebesparelser. 

 
Figur 18. Elbesparelser for de 10 hotel- og restaurationsvirksomheder fordelt på kategori. Der er elbesparelser og 
solcelleproduktion på i alt 0,43 mio. kWh el pr. år. 
 
For hotel- og restaurationsvirksomhederne er andelen af elbesparelser fra etablering af solcelleanlæg endnu større 
end for alle virksomhederne. Der er også en rimelig andel fra forbedringer af belysning. 
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Figur 19. Elbesparelser for forskellige typer af indsatser i % af elforbrug.  
 
Der har været forslag til elbesparelser for 23 af virksomhederne. Nogle virksomheder har kunnet spar op til 70% af 
deres elforbrug. 
  
Som det fremgik af de samlede besparelser ovenfor, så er det især for belysning der kan spares el – og så er der et 
stort potentiale for etablering af solcelleanlæg. 
 
For en del af hotel- og restaurationsvirksomhederne (V11 – V20) er der også fundet et potentiale for at spare på køl 
og frys. 
 

Effektivisering af belysning 
 

 
Figur 20. Investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid (højre akse) for effektivisering af belysning. 
 
Selvom der efterhånden er etableret LED-belysning mange steder, er der fortsat mange virksomheder, der har et 
potentiale for at spare på el til belysning. 
 
En del steder kan driftstiden nedsættes ved bedre styring ved hjælp af ure og bevægelsesfølere fx udendørs, i 
lagerhaller, kældre og på gangarealer. 
 
Derudover kan der en del steder spares ved at udskifte lysstofrør, udladningslamper eller halogenspots til LED-
løsninger. Dette gælder især i lagerhaller mm. og udendørs, hvor der er mange brugstimer. 
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Effektivisering af køl og frys 
 

 
Figur 21. Investering, energibesparelse x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) for effektivisering af køl og frys. 
Energibesparelsen er ganget med 10, dvs. aflæses 50.000 på aksen til venstre er besparelsen på 5.000 kWh/år. 
 
Ni af virksomhederne kan spare på elforbruget ved at effektivisere deres køl og frys. Flere steder er der køleudstyr, 
som kan afskaffes eller kun behøver at være i brug få timer om ugen. Denne type tiltag kræver ingen investering. 
Derudover er der en del steder, hvor ældre ineffektivt køleudstyr kan erstattes af nyt effektivt udstyr. Investeringer i 
nyt køleudstyr har en tilbagebetalingstid på 6-17 år. 
 
Som nævnt ovenfor, er det især i hotel- og restaurationsbranchen, der er et potentiale for besparelser på køl og frys. 
 

Udskiftning af pumper 
 

 
Figur 22. Investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid (højre akse) ved udskiftning af pumper. 
 
9 af virksomhederne har et potentiale for elbesparelser ved udskiftning af varmefordelingspumper og pumper til 
cirkulation af varmt brugsvand. Det er mindre potentialer bortset fra V24. tilbagebetalingstiden for udskiftning af 
pumper ligger mellem 3 og 17 år – og den er mindst for virksomheden med det store potentiale V24. 
 
Ved udskiftning af pumper er der i en del tilfælde både en el og en varmebesparelse – begge dele er medregnet i 

ovenstående figur.  
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Etablering af solcelleanlæg 
 

 
Figur 23. Investering, elproduktion x 10 og tilbagebetalingstid (højre akse) ved etablering af solcelleanlæg. 

Elproduktionen er ganget med 10, dvs. aflæses 500.000 på aksen til venstre er produktionen på 50.000 kWh/år. 
   

Der er fundet potentiale for opsætning af solceller i 14 af virksomhederne. Ved etablering af solcelleanlæg kan en del 

af virksomhedernes elforbrug dækkes af egen solcelleproduktion. 

Der er størst økonomisk besparelse for den solcelle-el, virksomhederne selv kan bruge, lige når den produceres – da 

elprisen ved køb er højere end den elpris, der opnås ved salg af el. Derfor foreslås det typisk at dække en del af 

elforbruget med solceller. 

Da virksomhederne har en stor del af deres elforbrug i dagtimerne, er der bedre sammenhæng mellem produktion og 

forbrug, end der er i husholdninger. Men solcellerne producerer stadig en del mere i sommerhalvåret end i 

vinterhalvåret. I nogle tilfælde kan andelen af solcelle-el evt. øges ved også at etablere et mindre batterilager, så el 

produceret om dagen kan bruges om natten. 

Tilbagebetalingstiden på solcelleanlæggene ligger på 7-20 år. 
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Bilag 1. CO2-udledning for forskellige energikilder 

 

CO2-udslip ifølge tal brugt i effektvurdering i projekt Bæredygtig Bundlinje. 

Ud fra en besparelse i varme- eller elforbrug (i kWh) kan man beregne det sparede CO2-udslip ud fra ovenstående 
tabel. For varme er det sparede CO2-udslip afhængig af varmekilde. 

Energikilde CO2-udslip

kg/kWh

El 0,240

Fjernvarme 0,133

Naturgas 0,188

Olie 0,270


