
Bo smart - hvorfor lige mig?

40% af Danmarks energiforbrug bruges til vore boliger

Du er afhængig af priser på olie, el og gas

Efterisolering kan give en besparelse på op til 50%

Bedre vinduer en besparelse på op til 30%

El med omtanke en besparelse på op til 35%

Vand med omtanke en besparelse på op til 25%



Varme - hvad skal du vælge?

Oliefyr: Gammelt en dårlig løsning: nyt noget bedre,  
Smart: kombiner med solvarme (fra 4 personer)

Naturgas: En bedre løsning, nyt bedre (hvis mere
end ca. 10 år) 

Smart: kombiner med solvarme (fra 4 personer)

Fjernvarme: Den bedste løsning – her duer solvarme 
ikke

Tjek med jævne mellemrum om dit olie- eller naturgasfyr 
eller fjernvarmeanlæg er indstillet korrekt 



Sørg for at din bolig er velisoleret:

Koldt på toppen: Isoler loftet (varmen stiger opad)

Kolde vægge14 grader, Isolerede ca. 20 grader – bedre 
komfort

Kolde gulve - Varme gulve giver varme fødder – bedre 
komfort

Varme rør - Varmespild uden rørisolering



Vinduer:

2 lag almindeligt glas: Fra 1700-tallet!

Termorude: Fra 1800- tallet, hvor hestevogne var 
almindelige

Med energiruder: Holder på varmen, tilfører gratisvarme, 
bedre komfort



El-slugerne i din bolig er:

Hårde hvidevarer: Et A++ køleskab er 40% bedre end et 
A+ køleskab

Belysning: Brug pæren – elsparepæren

Standby-forbrug: Sluk helt, når du ikke bruger TV, radio, 
PC m.v.

Smart elforbrug: 1000 kWh/person/år (1400 – 1700 er 
almindeligt)



Vand:

Vandforbrug i Herlev: 133 liter/døgn/person

Smart vandforbrug: 110 liter/døgn/person

Toilet: Skift fra 1-skyl til 2-skyl og spar 20M3 vand

Bruser: Monter sparebruser, installer blandingsbatteri 
med termostat og spar 50% på badevandet

Vaskemaskine: 10 år gammel – dobbelt så meget vand 
som en ny vandbesparende model

Vandhaner: Monter vandsparer/perlator – tjek med 
vandforbrugsmåler



Transport – brug bil med omtanke:

Nedbring antallet af korte ture

Der er mere end 1 sæde i bilen (kør sammen)

Hav bil efter behov – meld dig ind i Herlev Delebil (under 
10-15.000 km)

Vælg en A-mærket bil – kører langt på literen

Kør smart og spar 10-15% på brændstofforbruget



PRISER

1 liter benzin 95 blyfri: 
8,36 kr.

1 kwh el:
194,43 øre

1 m3 naturgas (inkl. afgift)
8,168 kr. 

1 m3 vand (i alt):
62,40 kr. 



Tilbud til grundejerforeningerne:

Hvis I er interesseret i, at miljøafdelingen deltager i 
Jeres grundejerforeningsmøde og fortæller om lev smart 
kampagnen kan I kontakte:

Agenda 21 medarbejder: Jesper Toft, tlf. 4452 6446 eller 
skrive til os på tfmiljo@herlev.dk




