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FORORD
Hermed fremlægges resultaterne af Temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den 
almene boligsektor.

Temaundersøgelsen er den fjerde fra Landsbyggefonden. Fonden har mulighed for at afholde 
udgifter til eksterne temaundersøgelser af udvalgte områder indenfor forvaltning af alment byggeri. 
Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer 
af almene boligorganisationer, og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen 
boligvirksomhed.

Efter indhentning af tilbud blev Rambøll Management A  /S udvalgt til at forestå undersøgelsen. Rambøll 
Management A  /S bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men fondens sekretariat har 
bidraget til drøftelser af flere aspekter.

Landsbyggefonden takker de boligorganisationer, som velvilligt har stillet sig til rådighed for 
undersøgelsen.

Landsbyggefonden, marts 2011
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1. FORMÅL
Denne rapport indeholder resultaterne fra Landsbyggefondens (LBFs) temaundersøgelse om energiforbrug 
og besparelsestiltag i den almene boligsektor, udført af Rambøll og Beierholm.

Temaundersøgelsens formål er at give boligorganisationerne og boligafdelingerne relevant viden samt 
konkrete metoder og værktøjer, der kan anvendes i deres daglige arbejde med forvaltningsrevision på 
energiområdet.

Rapporten beskriver energiforbruget samt bedste praksis inden for energiledelse i den almene boligsektor. 
På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen er der udarbejdet en række anbefalinger til energibesparende 
foranstaltninger i den almene boligsektor. 

Temaundersøgelsen består af tre dele.

Den første del beskriver energiforbruget i den almene boligsektor. Mere specifikt analyseres 
boligafdelingernes el- og varmeforbrug i 2008. Derudover beskrives faktorer, som kan forklare det 
observerede forbrug, ligesom omfanget af besparelsespotentialerne på energiområdet belyses.

Den anden del giver et overblik over konkrete energibesparende initiativer og investeringer i den 
almene boligsektor. Desuden beskrives status for arbejdet med energiledelse og forvaltningsrevision på 
energiområdet i boligorganisationerne og boligafdelingerne. Via identificering af bedste praksis og yderligere 
tiltag inspireres boligorganisationerne og boligafdelingerne til at arbejde effektivt med energiledelse og 
forvaltningsrevision. 

Den tredje del af temaundersøgelsen er en diskussion af barrierer og muligheder for udviklingsperspek-
tiverne på energiområdet i den almene boligsektor.

Som en del af temaundersøgelsen er der desuden blevet udarbejdet et inspirationskatalog, der lister 
en række konkrete forslag til, hvordan boligorganisationerne og boligafdelingerne får implementeret 
effektiv energiledelse. God energiledelse er en forudsætning for en optimeret drift og lavt energiforbrug i 
boligorganisationerne. 

I inspirationskataloget indgår endvidere to konkrete IT værktøjer, der kan anvendes i boligorganisationernes 
og boligafdelingernes arbejde med energiledelse, og derigennem opfyldelse af forvaltningsrevisionens krav 
om effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Benchmarkingværktøj: Her kan boligafdelingerne sammenligne deres energiforbrug med det 
gennemsnitlige forbrug i andre sammenlignelige boligafdelinger.

Beregningsværktøjet: Her kan boligafdelingerne beregne de økonomiske konsekvenser af forskellige 
energibesparende foranstaltninger, givet ejendommenes karakteristika.

Inspirationskataloget er et bilag til nærværende rapport, heri indgår også en kort præsentation og vejledning 
i brugen af IT-værktøjerne.



ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

SIDE 12 l 184

2. SAMMENFATNING



SAMMENFATNING

SIDE 13 l 184

2. SAMMENFATNING
Temaundersøgelsen om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor har belyst energi-
forbruget i den almene boligsektor og hvordan, den almene boligsektor forvalter energiområdet i forhold 
til forvaltningsrevisionens krav om produktivitet, sparsommelighed og effektivitet. Resultaterne er 
baseret på en omfattende indsamling af oplysninger om energiforbruget i den almene boligsektor blandt 
boligorganisationerne samt forsyningsselskaberne. Desuden er der gennemført en survey til belysning af 
den almene boligsektors investeringer i energibesparende foranstaltninger. Ligesom casestudier har givet 
et dybdegående indblik i boligorganisationernes arbejde med energiledelse.

2.1 ENERGIFORBRUG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR
Baseret på energioplysninger fra en stikprøve bestående af i alt 926 boligafdelinger er det gennemsnitlige 
elforbrug pr. kvadratmenter estimeret til 36 kwh/m2. Det gennemsnitlige varmeforbrug pr. kvadratmeter 
estimeres til 119 kWh/m2. 

Energiforbruget afhænger af en række byggetekniske såvel som adfærdsbetonede forhold. Eksempelvis 
synes elforbruget at være påvirket af beboernes indkomst, mens bygningernes alder er en afgørende faktor 
for varmeforbruget. 

Især de byggetekniske forhold gør, at det er svært at foretage en vurdering af niveauet for energiforbruget 
i den almene sektor. F.eks. gennem en sammenligning med energiforbruget i den private boligsektor, idet 
en fair benchmarking forudsætter, at der kan tages højde for forskelle i boligerne og deres beboere i de to 
sektorer. Både varme- og elforbruget synes dog at ligge en anelse højere end tilsvarende estimater for den 
øvrige boligsektor og boligsektoren under ét.

Beregninger viser ikke desto mindre, at der er et relativt stort besparelsespotentiale i den almene 
boligsektor og af samme omfang, som andre undersøgelser har fundet i boligsektoren generelt. Såfremt 
de mindre energieffektive boligafdelinger bliver lige så effektive som de bedste boligafdelinger kan både 
el- og varmeforbruget reduceres betydeligt. Omkostningerne forbundet med indfrielse af dette potentiale 
er dog ubekendte. Således kan et reduceret varmeforbrug kræve betydelige investeringer i eksempelvis 
merisolering af ejendommene og dermed ikke altid være rentabelt ud fra en totaløkonomisk betragtning. 
Da elforbruget primært er drevet af en række adfærdsmæssige forhold formodes det dog, at der på dette 
område relativt omkostningseffektivt kan spares adskillige kilowatttimer gennem målrettede indsatser mod 
beboernes forbrugsmønstre i forhold til el og varme.

2.2 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER 

INVESTERINGER OG INITIATIVER
At dømme efter en survey blandt boligorganisationerne tyder det på, at den almene boligsektor er i 
gang med at realisere nogle af disse potentialer. Således viser surveyens resultater, at der er foretaget 
betydelige investeringer i energibesparende foranstaltninger, spændende fra effektivisering af belysningen 
på fællesarealerne til gennemgribende isoleringsprojekter.

Ca. halvdelen af de energibesparende foranstaltninger er sket i forbindelse med andre renoveringsprojekter, 
og boligorganisationerne tilkendegiver da også, at energiaspektet i overvejende grad overvejes i forbindelse 
med renoveringsprojekter. 
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Investeringerne er i stor stil målrettet varmebesparende tiltag, hvor vinduesudskiftning /-renovering 
og merisolering er den type af projekter, der oftest investeres i. Investeringslysten i energibesparende 
foranstaltninger synes at fortsætte og blive forstærket i de kommende år. De adspurgte boligorganisationer 
angiver således, at de forventer at øge den samlede investeringssum til energibesparende foranstaltninger 
inden for de næste tre år.

ENERGILEDELSE I BOLIGORGANISATIONERNE
Ni forskellige boligorganisationer har givet et kvalitativt indblik i boligorganisationernes arbejde med 
energiledelse og forvaltningsrevision. Denne viden er suppleret med besvarelser fra surveyen om, i hvilken 
grad energiledelse er implementeret i organisationerne.

Disse casestudier viser ikke et klart billede af, hvilke organisationskarakteristika, der er bestemmende 
for, hvordan der arbejdes med energiledelse. Studierne viser tværtimod, at der er stor forskel på struktur, 
kultur og prioritering på tværs af organisationsstørrelse, geografisk placering og boligtyper. Dog tegner 
der sig et billede af, at større organisationer i højere grad har etableret en tværgående energienhed, mens 
energiledelsen i mindre organisationer mere er forankret hos ildsjæle på forskellige niveauer. 

I en boligorganisation, hvor beboersammensætningen i overvejende grad er lavindkomstgrupper, er der 
relativt færre ressourcer til varetagelse af energiledelse og mindre beboeropbakning til gennemførelse af 
projekter, sammenlignet med en organisation, hvor beboerne er veluddannede og relativt velinformerede 
om energimæssige forhold.

Nedenstående figur viser Rambølls overordnede vurdering af boligorganisationernes stade for 
implementering af de enkelte elementer i et typisk energiledelsessystem. 10 svarer til, at energiledelse er 
fuldt implementeret. 

FIGUR 2.1 EVALUERING AF BOLIGORGANISATIONERNES IMPLEMENTERING AF 
ENERGILEDELSESELEMENTER1

Organisering

Beboeradfærd Forvaltningsrevision,
strategi og politik

Energistyring

Kompetencer og
ressourcer

Identificering af
energispareprojekter

Godkendelse og
finansiering af
energispareprojekter

Energirigtig
projektering

10

8

6

4

2

0

1  Diagrammet er et udtryk for en samlet vurdering af boligorganisationernes generelle stade for energiledelse og forvaltningsrevision på 

energiområdet. Vurderingen er foretaget af Rambøll ud fra dels casestudier og dels survey.
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Evalueringen er et udtryk for et samlet indtryk af casestudierne samt survey, hvorfor nogle organisationer 
er væsentligt længere fremme, end diagrammet udtrykker. Omvendt har andre organisationer ikke 
implementeret energiledelse i så stor udstrækning, som diagrammet indikerer.

Casestudierne viste at flere organisationer i øjeblikket er i en udviklingsfase, hvor energiforbrug 
fremadrettet forventes at få mere vægt og større prioritering. Surveyens resultater viser, at de fleste af 
boligorganisationerne, hverken på boligorganisationsniveau eller i de enkle afdelinger, har en decideret 
energiledelsesorganisation. Når det er sagt, bør det dog også nævnes, at størstedelen af casestudierne 
har fokus på energieffektivisering, og at der ifølge surveyen i nogen udstrækning er afsat tilstrækkelige 
ressourcer til varetagelse af energiledelse. Boligorganisationerne har – bortset fra få tilfælde – som 
udgangspunkt hverken formuleret en energistrategi eller en energipolitik, og energiområdet er ikke i nogen 
tilfælde dækket af forvaltningsrevisionen. Generelt er sektoren præget af, at der er få formelle procedurer til 
at sikre arbejdsgangene med energiledelse på hvert niveau af organisationen. Idet flere af organisationerne 
er i en fase med strategiudvikling – også indenfor energiområdet – forventes en mere formaliseret politik 
og strategi indenfor området på den relativt korte bane. 

Både casestudier og survey viser at der er høj grad af energistyring i boligorganisationerne, hvor energidata 
registreres hver måned. Der anvendes i udbredt grad elektroniske energistyringsprogrammer. Energiforbrug 
bliver generelt evalueret, og variationer og uhensigtsmæssige forbrug opfanges i nogen grad. Dog kan 
energistyringen i flere cases godt gøres mere systematisk og konsekvent, hvorved data også i større 
udstrækning kan anvendes til at prioritere indsatsen for energiledelse.

Casestudierne påviste, at kompetencer og ressourcer i ganske varierende grad er dækkende for varetagelse 
af energiledelse. Nogle organisationer har kompetencer og ressourcer på enkelte centrale niveauer, mens 
de i andre organisationer er mangelfuldt dækket. Energispareprojekter identificeres som hovedregel 
enten ved interne energigennemgange eller ved brug af eksterne konsulenter. Desuden gøres stor brug af 
energiselskabernes rådgivningsindsats og tilskudsordninger.

Der er forskellige barrierer for gennemførelse af de identificerede energiprojekter, hvor økonomien 
sandsynligvis er den dominerende, idet nye forbedringsprojekter betyder huslejestigninger hos beboerne. I 
nogen grad bliver beboerne præsenteret for forventede besparelser i driftsudgifterne, hvilket der dog ikke 
altid er forståelse og accept for fra beboernes side. Forventede besparelser er forbundet med nogen grad af 
usikkerhed, og dybest set ved beboeren ikke, om besparelsen indtræder, før den kan ses på regningen.

Surveyen viser, at størstedelen af boligorganisationerne har totaløkonomi med som parameter, når der 
projekteres og gennemføres renoverings- og byggeprojekter. Samtidig ses det, at den energirigtige 
projektering i høj grad bygger på sund fornuft og den enkelte projektleders personlige interesse og fokus. 
Der er altså generelt ingen formaliserede procedurer til at sikre, at alle løsninger synliggøres. 

Casestudier og survey indikerer at boligorganisationen og boligafdelingerne generelt ikke påtager sig en 
stor aktørrolle i forhold til holdningsbearbejdning af beboerne frem mod en mere energirigtig adfærd i det 
daglige. Enkelte cases opfordrer dog i mindre grad beboerne til at udvise mere energirigtig adfærd. Én 
større boligorganisation har ideer og planer om, hvordan ideen om bæredygtig adfærd i højere grad kan 
forankres lokalt, hvilket bl.a. inkluderer uddannelse af lokale energispareambassadører. 
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EFFEKTIV ENERGILEDELSE OG FORVALTNINGSREVISION PÅ ENERGIOMRÅDET
Identificering og diskussion af effektiv energiledelse og forvaltningsrevision på energiområdet i 
boligorganisationerne er dels baseret på bedste praksis fra caseorganisationerne og dels Rambølls erfaringer 
fra andre sektorer suppleret med viden fra litteraturstudier. Samlet set ønskes herved at inspirere til en 
effektivisering af forretningsgangene i boligorganisationerne mht. energiledelse og energioptimering. De 
enkelte anbefalinger og inspirationsforslag er ikke nødvendigvis direkte anvendelige i alle organisationstyper. 
Tværtimod bør de ses som inspiration og skal derved tilpasses i den enkelte boligorganisations /-afdelings 
struktur og kultur. 

Effektiv energiledelse kan være et middel til at sikre forvaltningsrevisionens fremdrift indenfor energiområdet. 
Figur 2.2 viser samhørigheden mellem forvaltningsrevisionen og de enkelte delelementer i en effektiv 
energiledelse.

FIGUR 2.2 ILLUSTRATION AF FORVALTNINGSREVISION OG ENERGILEDELSEN I DEN ALMENE 
BOLIGSEKTOR
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Denne del af temaundersøgelsen rundes af med et eksempel på god forvaltningsrevision på energiområdet. 
Her beskrives, hvorledes benchmarking- og beregningsværktøjet kan anvendes i det daglige arbejde med 
handlingsplaner og opfølgning på specifikke målepunkter. Idéen er, at benchmarkingværktøjet skal give 
boligafdelingerne svar på, om der er et besparelsespotentiale i afdelingen. I inspirationskataloget findes 
relevante energibesparende foranstaltninger, hvorefter beregningsværktøjet kan bruges til at vurdere de 
økonomiske konsekvenser på baggrund heraf.

2.3 PERSPEKTIVERING
Den sidste del af temaundersøgelsen er en perspektivering af potentialet for energibesparelser i den almene 
boligsektor. Her diskuteres realiseringen af besparelsespotentialet, der er markant på både det korte sigte, 
som første del af undersøgelsen ligeledes viste, og på det længere sigte. 

Tidligere studier vurderer, at der er samlede besparelsespotentialer på 51 pct. og 57 pct. for henholdsvis 
el- og varmeforbruget. Undersøgelserne baserer sig på en vurdering af den samlede boligmasse i 
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Danmark, men selvom der er nogle variationer i boligtyperne, antages det, at det vurderede potentiale i 
stor udstrækning kan overføres til den almene sektor. Besparelsespotentialet inkluderer både de kort- og 
langsigtede besparelser og er derfor et udtryk for optimerede boligenheder.

Energiforbruget kan reduceres, hvis den teknologiske udvikling fører til muligheder herfor. Der forventes en 
markant teknologisk udvikling på energiområdet på længere sigt, hvilket til dels motiveres af forventede 
strammere bygningsreglementer. Det er dog ikke nok, at der er en teknologisk udvikling. De enkelte 
aktører skal have interessen og viden om potentialet og muligheden. Og sidst, men ikke mindst, skal 
aktørerne motiveres til at ændre adfærd og til at investere i energibesparende foranstaltninger. Denne 
proces illustreres i diagrammet nedenfor. 

Interesse Viden Motivation Implementering

Udfordringerne ligger altså i at få potentialerne realiseret. På det helt korte sigt drejer det sig om at få de 
forskellige aktører til at ændre adfærd i forhold til brug af energi. På det lange sigt drejer det sig om at 
fastholde den energirigtige adfærd, men også at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne, så der 
udvikles og markedsføres produkter med bl.  a. meget lavere energiforbrug.

Den almene boligsektor er samlet set storindkøbere og kan på den måde være med til at drive en udvikling 
ved bl.a. at øge deres efterspørgsel efter lavenergi apparater. 

Når det drejer sig om at få den enkelte aktør i den almene boligsektor til at ændre adfærd, står man 
overfor en række konkrete barrierer, som skal overvindes. Interessen for området skal vækkes, der skal 
frembringes viden om, hvordan man gør, og konkrete løsninger skal foreligge. Der skal være adgang 
til praktiske handlemuligheder, som ikke begrænser den enkelte i sin livsudfoldelse. Men selv om disse 
faktorer er på plads, er det i mange situationer ikke nok til at få folk til at handle. Derfor bliver muligheden 
for i tilgift at opnå en symbolgevinst vigtig. Her kan boligorganisationerne, BL m.fl. spille en rolle ved 
at brande energispareindsatsen, så den får en positiv symbolværdi for beboerne, boligafdelingerne og 
boligorganisationerne.
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3. LANDSBYGGEFONDENS KOMMENTARER

KOMMENTARER TIL TEMAUNDERSØGELSE OM ENERGIFORBRUG OG BESPARELSES-
TILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR
Temaundersøgelsen om energiforbrug og besparelsestiltag er et led i opbygningen af en referenceramme 
med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning af energiområdet i de almene 
boligorganisationer. Undersøgelsen skal ses som en fortsættelse af de tidligere 3 gennemførte temaunder-
søgelser om hhv. henlæggelsessystemet og administrationsforhold mv. del I og del II om benchmarking.

Temaundersøgelsen består dels af en afdækning af energiforbruget i den almene boligsektor, dels af 
en afdækning af energibesparende foranstaltninger og best practice inden for energiledelse i sektoren. 
Endelig perspektiveres mulighederne for nye fremtidige besparelsestiltag. I tilknytning hertil er udviklet 
et forslag til benchmark- og beregningsværktøj til belysning af energiforbrug, besparelsespotentialer samt 
konsekvenser heraf. 

Undersøgelsen er gennemført i perioden september 2009 til december 2009. Grundet det meget korte 
tidsmæssige undersøgelsesforløb har det ikke været muligt at indhente fuldstændige opgørelser af 
energiforbruget i den almene sektor og undersøgelsens datagrundlag hviler således på stikprøver. 
Undersøgelsens konklusioner omkring energiforbruget og besparelsespotentialer bør nærmere undersøges, 
da beregningerne er baseret på et begrænset datagrundlag, som endvidere er behæftet med en vis 
usikkerhed.

Det skal fremhæves, at de 9 boligorganisationer, som indgår i temaundersøgelsens casestudier repræsenterer 
såvel store som små afdelinger, øst og vest for Storebælt. De udvalgte casestudier kan ikke siges at være 
repræsentative for den almene sektor, men har til formål at give et kvalitativt indblik i boligorganisationernes 
arbejde med energiledelse og forvaltningsrevision. Repræsentativiteten er søgt tilgodeset ved, at 
casestudierne ses i sammenhæng med de kvantitative oplysninger fra surveyen i undersøgelsen.

Der er med undersøgelsen gennemført en første belysning af den almene boligsektors energiforbrug fordelt 
på hhv. individuelt og kollektivt afregnet el- og varmeforbrug, som giver et billede af det gennemsnitlige 
energiforbrug i den almene boligsektor. Det udviklede benchmarkværtøj i inspirationskataloget giver 
mulighed for at sammenligne energiforbruget på tværs af sektoren. Givet det begrænsede datagrundlag, 
som ligger til grund for værktøjet, og usikkerhederne forbundet med datagrundlaget, må det dog anvendes 
med en vis forsigtighed. Det skal desuden bemærkes, at stikprøven er baseret på energiforbrug i 2008. 

Undersøgelsen viser, at der alt andet lige fortsat eksisterer betydelige besparelsespotentialer for så vidt 
angår forbruget af el og varme i den almene boligsektor. Undersøgelsen giver en illustration af omfanget 
af disse, baseret på en beregning af energiforbruget, hvor alle afdelinger har et forbrug som de mest 
energieffektive afdelinger. Besparelsespotentialerne varierer afhængig af energitype og synes størst i de 
ældre bebyggelser, men også i nyere ejendomme vil det være relevant at følge udviklingen i energiforbruget. 
Desuden kan ny teknologi og viden åbne op for nye muligheder for at nedbringe energiforbruget. 

Undersøgelsen har vist, at der i disse år foretages betydelige investeringer i energibesparende foranstaltninger 
i den almene boligsektor. Det udviklede beregningsværktøj GreenBuild kan være et bidrag til at skabe 
overblik i de indledende vurderinger af alternative energibesparelsestiltag. Det skal bemærkes, at værktøjet 
er baseret på priser i 2009.
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Undersøgelsen har endvidere vist, at der er stor forskel på omfanget og karakteren af energiledelse i 
de enkelte boligorganisationer og identificerer en række bedste praksis og yderligere tiltag til effektiv 
energiledelse, herunder præsenteres et eksempel på forvaltningsrevision på energiområdet.

Samlet set har Rambøll Management A/S med undersøgelsen indikeret store muligheder for energi-
besparelser i den almene boligsektor. Rambøll Management A /S understreger, at det anslåede besparel-
sespotentiale er behæftet med usikkerhed. Det skal herudover bemærkes, at den anvendte beregningsmetode 
ikke viser hvor stor en del af besparelsespotentialet, som det vil være rentabelt at udnytte ud fra en 
totaløkonomisk betragtning. Investeringsrammen ved gennemførelsen af potentialet er endvidere ikke 
belyst og er helt afhængig af, hvilke tiltag der gennemføres for at opnå besparelsen, herunder ikke mindst 
hvor meget der kan nås ved at motivere beboerne til energibesparelser, og hvor meget der kræver større 
investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der indgår ikke overvejelser om totaløkonomien ved 
sådanne investeringer. Investeringsrammen afhænger endvidere af udviklingen i energipriser, udviklingen 
i myndighedskrav til bygningers energiforbrug, den tekniske udvikling, mv.

Det er fondens opfattelse, at temaundersøgelsen om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene 
boligsektor og de udviklede værktøjer kan bruges af boligorganisationerne som et supplement til de øvrige 
ledelsesværktøjer, jf. dog forbeholdene givet det begrænsede datagrundlag. Ikke mindst i forbindelse med 
den fortsatte udvikling af arbejdet med forvaltningsrevision i boligorganisationerne. Der er anvisninger på 
konkrete værktøjer til at opstille energimålsætninger med ledsagende målepunkter til forvaltningsrevision, 
og rapporten kan derfor blive et praktisk inspirationskatalog. Endvidere kan analyserne og værktøjerne 
bidrage til den fremtidige styringsdialog i den almene boligsektor.
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4. ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE RAMMER
De almene boligorganisationer og de tilhørende boligafdelinger er opbygget som en særlig konstruktion, 
hvor parterne er uafhængige af hinanden, men alligevel i mange henseender agerer samlet /i fællesskab.

Afdelingerne i boligorganisationen er således økonomisk uafhængige af hinanden og boligorganisationen. 
Men boligorganisationen har dog typisk ledelseskompetencen over boligafdelingernes medarbejdere.

Nedenfor skitseres kort beboerdemokratiet og de overordnede økonomiske rammer for den almene 
boligsektor med særligt fokus på forvaltningsrevision på energiområdet. 

4.1 BEBOERDEMOKRATI
Beboerdemokrati indgår som et væsentligt element i strukturen for den almene boligsektor. Det er 
således beboerne, der vælger afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen i boligorganisationen vælges tilsvarende 
af beboerne, enten direkte på en generalforsamling, eller via valg til et repræsentantskab, som herefter 
vælger bestyrelsen.

Generalforsamlingen /repræsentantskabet er som beboerdemokratiets øverste myndighed ansvarlige for 
godkendelsen af boligorganisationens vedtægter samt overordnede rammer i øvrigt. 

Det er imidlertid organisationsbestyrelsen, der er overordnet ansvarlig for såvel den daglige ledelse som den 
daglige drift af både boligorganisation og boligafdelingerne. Det er således organisationsbestyrelsen, der 
er ansvarlig for udarbejdelse af boligorganisationens politik, strategi og målsætninger – herunder politik, 
strategi og målsætninger på energiområdet. Som elementer heri påhviler det desuden boligorganisationens 
bestyrelse at sikre, at der gennemføres forvaltningsrevision for boligorganisationen, herunder at der til 
brug for dette arbejde er udarbejdet forretningsgange, handlingsplaner samt fastsatte målepunkter. Det 
inkluderer således også forvaltningsrevision indenfor energiområdet.

Tilsvarende er det organisationsbestyrelsens ansvar at godkende årsregnskabet for såvel afdelingerne som 
boligorganisationen. Organisationsbestyrelsen godkender tilsvarende budgettet for boligorganisationen. 
Organisationsbestyrelsen har således herigennem mulighed for at påvirke, hvordan de budgetterede 
ressourcer (lønomkostninger til ansatte i administrationen) skal fordeles mellem udvalgte forvaltnings-
områder, og herved mulighed for at påvirke såvel ressource- og kompetencetildelingen til eksempelvis 
energiområdet. 

Som udgangspunkt skal organisationsbestyrelsen ikke godkende afdelingsbudgettet. Boligorganisationen har 
dog i særlige situationer mulighed for at videresende budgetterne til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
hvilket sker i de situationer, hvor organisationsbestyrelsen er uenig i det af afdelingsmødet vedtagne budget 
for afdelingen.

Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at varetage afdelingens interesser. Dette ansvar omfatter bl.a., at 
afdelingsbestyrelsen skal godkende såvel afdelingens årsregnskab som afdelingens budget. For budgettets 
vedkommende skal dette dog tillige godkendes af beboermødet. Det påhviler endvidere afdelingsbestyrelsen 
at følge afdelingens vedligeholdelsestilstand. Det påhviler således afdelingsbestyrelsen at sikre, at 
budgettet er udarbejdet under hensyntagen til de planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, der 
skal gennemføres med baggrund i afdelingens vedligeholdelsestilstand. 
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I forhold til det daglige arbejde er store dele af grundlaget for såvel afdelingsbestyrelsens som organi-
sationsbestyrelsens arbejde uddelegeret til de ansatte i boligorganisationen (administrationen). I mange 
boligorganisationer har man endvidere valgt at etablere fælles administration med andre boligorganisationer, 
som oftest er etableret i regi af et fælles administrationsselskab.

FIGUR 4.1 BEBOERDEMOKRATIET I BOLIGORGANISATIONERNE
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4.2 ØKONOMISKE RAMMER
De økonomiske rammer for driften af boligorganisationen udmøntes efter et princip, hvor boligorganisationens 
omkostninger til varetagelsen af administrationen af afdelingerne – på budgetstadiet – skal afspejles i 
tilsvarende administrationsbidrag fra afdelingerne.

Tilsvarende gør det sig gældende i afdelingerne, hvor budgetterne skal hvile i sig selv efter et princip 
om balance-leje. Lejeindtægten skal således justeres efter, at afdelingens budgetterede resultat herefter 
skal udgør kr. 0. Ved udarbejdelsen af afdelingens budgetter skal der afsættes henlæggelser til planlagt 
og periodisk vedligeholdelse og fornyelse for de kommende år. Dvs. at der efter en vedligeholdelsesplan 
ses at være tilstrækkeligt med henlæggelser for de kommende 10 år, under hensyntagen til planlagte 
henlæggelser og udførte arbejder for de kommende 10 år. I det omfang, at der i budgetåret er planlagt 
at udføre sådanne periodiske vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, vil dette til gengæld ikke belaste 
driften, da der således forudsætningsvis vil være foretaget fornødne henlæggelser hertil i tidligere år.

I det omfang, at afdelingen ønsker at foretage egentlige forbedringsarbejder, vil dette kræve særskilt 
lånoptagelse, eller alternativt medføre, at beløbet skal afskrives over driften i de kommende år. I begge 
situationer vil det således være nødvendigt at gennemføre særskilte huslejeforhøjelser til inddækning heraf, 
således at princippet om balance-leje kan opretholdes.

Måtte en afdelingsbestyrelse ønske at gennemføre renoveringsarbejder af afdelingens ejendom ud fra 
et energimæssigt sigte, er det således væsentligt at få afklaret, om en sådan renovering skal henføres 
til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder (opretholdelse af afdelingens oprindelige stand), eller om der 
er tale om et egentligt forbedringsarbejde, som forbedrer afdelingens oprindelige stand, da dette har 
betydning for, hvordan en sådan investering vil belaste driftsbudgettet, og dermed den – efter balance-
leje-princippet – fastsatte husleje.
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5. DEL 1: ENERGIFORBRUG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR
Formålet med temaundersøgelsens første del er at tegne et billede af energiforbruget i den almene boligsektor 
og at belyse en række væsentlige forhold, der påvirker el- og varmeforbruget i op- eller nedadgående 
retning.

I den almene boligsektor er det relevant at skelne mellem det fælles og det individuelle energiforbrug. 
Dvs. forbruget, der anvendes på fællesarealer og til fælles faciliteter, henholdsvis beboernes forbrug i de 
enkelte lejemål. Fra boligafdelingernes regnskaber er det muligt at identificere størstedelen af afdelingernes 
udgifter til fælles el og varme. Heraf fremgår dog ikke, hvad beløbet svarer til i kWh, ligesom beboernes 
individuelle forbrug heller ikke er inkluderet.

For at belyse det samlede energiforbrug i den almene boligsektor har det derfor været nødvendigt at 
iværksatte en omfattende dataindsamling blandt boligorganisationerne og boligafdelingerne med henblik på 
at indhente oplysninger om det fælles og det individuelle el- og varmeforbrug. For at fremskaffe oplysninger 
om beboernes individuelle elforbrug, har det ligeledes været nødvendigt at inddrage elforsyningsselskaberne, 
som afregner direkte med hver enkelt forbruger.

En første lære af dataindsamlingsprocessen har været, at kun ganske få boligorganisationer og boligafdelinger 
systematisk opbevarer oplysninger om energiforbruget. Således har dataindsamlingsprocessen været særlig 
ressourcekrævende. Ikke mindst for de boligafdelinger, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen 
og fremskaffe de efterspurgte oplysninger.

I alt 926 boligafdelinger af varierende størrelse og geografisk placering har leveret brugbare data til 
undersøgelsen. Ikke alle boligafdelinger har dog kunnet leveret data for både el- og varmeforbrug, hvorfor 
den endelige stikprøve for elforbruget udgøres af 134 boligafdelinger, mens den for varmeforbruget tæller 
742 afdelinger. Jf. bilag 1 for nærmere beskrivelse af datagrundlaget. 

Ambitionen var i udgangspunktet at analysere udviklingen i energiforbruget i den almene boligsektor 
over tid. Men grundet problemer med at etablere en tilstrækkelig stor og ensartet stikprøve over en 
længerevarende periode, fokuserer analyserne alene på energiforbruget i 2008, der er det seneste år, som 
der ved undersøgelsens begyndelse var data for.
 
Grundet forskelle i registreringspraksis i boligafdelingerne har det endvidere vist sig vanskeligt at adskille 
det fælles og det individuelle energiforbrug i en del boligafdelinger. Dette gælder især for ungdomsboliger 
og ældreboliger og særligt for varmeforbruget. Derfor er interessevariablen i analyserne det samlede el- 
henholdsvis varmeforbrug pr. kvadratmeter.

5.1 BOLIGAFDELINGERNES UDGIFTER TIL ENERGI
Boligafdelingernes udgifter til el og varme på fællesarealer2 har i perioden 2003 til 2008 ligget omkring 
2,2 pct. af afdelingernes samlede udgifter. Dette svarer til, at den almene boligsektor bruger ca. 583 
mio. kr. årligt til el og varme på fællesarealer. Energiudgifter til drift af fællesvaskeri samt møde- og 
selskabslokaler konteres i visse tilfælde under særlige aktiviteter, hvilket umuliggør en særskilt opgørelse 
af disse driftsudgifter. Boligafdelingernes samlede fællesudgifter til energi forventes derfor også at være en 
smule højere end illustreret i Figur 5.1.

2  Ident 511.010 i boligafdelingernes kontoplan
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FIGUR 5.1 BOLIGAFDELINGERNES SAMLEDE UDGIFTER TIL EL OG VARME TIL FÆLLESAREALER I FORHOLD 
TIL DE SAMLEDE UDGIFTER, PCT.
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Anm.: Tallene for 2008 er foreløbige. Ikke alle indberetninger fra boligafdelingerne for 2008 forefindes endnu i 
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Kilde: Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Selv om andelen af boligafdelingernes udgifter til el og varme på fællesarealer har udgjort en stort set 
konstant andel af afdelingernes samlede udgifter i de seneste år, har beløbet i løbende priser været 
stigende frem til 2007. Af nedenstående figur fremgår, at en del af denne udvikling kan skyldes udviklingen 
i energipriserne. Figur 5.2 viser således den procentvise årlige ændring i den almene sektors samlede 
udgifter til el og varme på fællesarealer i forhold til den gennemsnitlige årlige ændring i prisen på el, inkl. 
elafgift.

FIGUR 5.2 ÅRLIG ÆNDRING I BOLIGAFDELINGERNES UDGIFTER TIL EL OG VARME PÅ FÆLLESAREALER I 
FORHOLD TIL DEN ÅRLIGE UDVIKLING I PRISEN PÅ EL, INKL. AFGIFTER, PCT.
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Kilde: Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Dansk Energi.

De almene boligafdelingers samlede udgifter til fælles el og varme dækker dog over store forskelle 
afdelingerne imellem. Blandt andet som følge af størrelsesmæssige og bygningsmæssige forskelle samt 
forskelle i beboersammensætningen. Med hensyn til udgifternes udvikling over tid har prisudsving på 
energi, jf. ovenstående figur og vejrforholdene fra år til år ligeledes stor betydning. 
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Når udviklingen i de almene boligafdelingers energiforbrug skal beskrives, er det derfor nødvendigt at 
anvende et mål, der er sammenligneligt over tid såvel som på tværs af boligafdelinger. I de følgende 
analyser tages således udgangspunkt i det samlede energiforbrug (dvs. fælles plus individuelt forbrug) pr. 
kvadratmeter. I stamoplysningerne i Landsbyggefondens Regnskabsdatabase findes det præcise mål for 
afdelingernes bruttoetageareal, hvilket er anvendt til standardisering af energiforbruget.

5.2. ELFORBRUG
Nedenfor beskrives elforbruget i den almene boligsektor, der er sammensat af det individuelle og det 
fælles elforbrug. Det fælles elforbrug i boligafdelingerne udgøres primært af energi til belysning af 
fællesarealer, pumper og ventilatorer og beboerhus samt drift af vaskeri, hvor disse faciliteter er fælles. 
Det individuelle elforbrug er det elforbrug, som beboerne anvender i deres lejemål og afregner individuelt 
med forsyningsselskaberne. 

5.2.1. ELFORBRUGETS STØRRELSE OG SAMMENSÆTNING
Det gennemsnitlige samlede elforbrug i den almene boligsektor estimeres til 36 kWh/m2. Heraf udgør det 
fælles forbrug ca. 11 kWh/m2, mens det individuelle forbrug er ca. 25 kWh/m2. Dette er illustreret i Figur 
5.3.

FIGUR 5.3 ELFORBRUG I ALMENE BOLIGER, KWH/M2, 2008
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Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, Landsbyggefondens Regnskabsdatabase 

og forsyningsselskaberne.

Sammensætningen af boligafdelingernes elforbrug varierer afhængigt af såvel bolig- som bygningstyperne 
i afdelingerne. Eksempelvis har ungdomsboliger ofte fælles køkkenfaciliteter og opholdsrum, hvilket er med 
til at trække det gennemsnitlige fælles elforbrug pr. kvadratmeter op for denne type boliger. Omvendt kan 
man så samtidig forvente et relativt mindre individuelt forbrug. Endvidere synes afdelinger med etagebyggeri 
at have et relativt højere fælles elforbrug pr. kvadratmeter end afdelinger med tæt/lavt byggeri og blandet 
byggeri. Årsagen til dette kan være, at etagebyggeri har et forholdsvis større fællesareal end tæt/lavt og 
blandet byggeri, ligesom tilstedeværelsen af elevatorer også kan spille en rolle.
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Figur 5.4 viser spredningen i det samlede elforbrug mellem boligafdelingerne i stikprøven. Det ses, at 
hovedparten af boligafdelingerne har et elforbrug, der ligger i spændet mellem 20 og 40 kWh/m2. Enkelte 
afdelinger har dog et forbrug, der ligger markant over gennemsnittet.

FIGUR 5.4 ELFORBRUG I ALMENE BOLIGAFDELINGER I STIKPRØVEN, KWH/M2, 2008
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Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, Landsbyggefondens Regnskabsdatabase 

og forsyningsselskaberne.

En del af niveauforskellene i elforbruget mellem afdelingerne kan tilskrives en række adfærdsmæssige 
forhold, der kan relateres til beboernes personlige karakteristika. Ligesom forhold vedrørende fælles 
faciliteter også spiller en rolle. I det følgende belyses forhold af betydning for elforbruget i den almene 
boligsektor. I forhold til varmeforbruget er elforbruget meget adfærdsbestemt, da der kun i meget begrænset 
omfang findes elopvarmede bygninger.

5.2.2. FAKTORER AF BETYDNING FOR ELFORBRUGET
For at målrette indsatsen mod et lavere energiforbrug i den almene boligsektor er det væsentligt at finde ud 
af, hvilke faktorer der påvirker energiforbruget i boligafdelingerne. Dermed bliver det muligt at identificere, 
hvor og mod hvilke grupper boligorganisationerne og boligafdelingerne bør sætte ind, hvis de ønsker at 
reducere energiforbruget.
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Flere undersøgelser har på forskellig vis forsøgt at identificere de forhold, der har størst indflydelse på el- 
såvel som varmeforbruget i de danske husholdninger (f.eks. Gram-Hanssen 2003 og Jensen 2002). Ud fra 
disse undersøgelser kan der på et overordnet plan skelnes mellem tekniske faktorer samt antallet af beboere 
og deres adfærd. Nedenfor gengives de overordnede konklusioner fra undersøgelserne af elforbruget, der 
dog gælder boligsektoren under ét. 

5.2.2.1. RESULTATER FRA ANDRE UNDERSØGELSER
På elområdet er beboernes adfærd en væsentlig parameter, men også den teknologiske udvikling spiller en 
rolle. På den ene side er pumper, ventilatorer, hvidevarer og belysning blevet markant mere energieffektive. 
På den anden side kommer der flere og flere nye elektriske apparater på markedet. Der vil derfor til dels 
være en tendens til et faldende forbrug til det nødvendige basisforbrug (hvidevarer, belysning mv.), mens 
elforbruget til livsstils- og underholdningsapparater vokser. Dertil kommer, at det gennemsnitlige boligareal 
pr. person og pr. bolig er stigende, hvilket betyder, at flere kvadratmeter skal oplyses, og at der er plads 
til flere eldrevne apparater. I den almene boligsektor er boligstørrelserne dog ikke vokset i afgørende grad 
i en lang årrække, som tilfældet er med den øvrige boligsektor, hvilket understreger at der er særlige 
karakteristika for den almene boligsektor i forhold til den øvrige boligsektor.

Da det voksende og påvirkelige elforbrug i høj grad er kendetegnet ved livsstils- og underholdningsapparater, 
har beboernes adfærd og livsstil stor betydning for elforbrugets størrelse. Der er derfor en meget stor 
variation i husstandenes elforbrug, selv inden for meget ensartede boliger (Gram-Hanssen 2003). Ligeledes 
kan det være svært at identificere en sammenhæng mellem en given adfærd og forskellige socioøkonomiske 
grupper. Blandt andet fordi en energibesparende adfærd kan være drevet af holdningsmæssige såvel som 
økonomiske årsager.

Flere undersøgelser finder dog en positiv sammenhæng mellem elforbrugets størrelse og husstands-
indkomsten (f.eks. Gram-Hanssen & Petersen 2005 og Gram-Hanssen 2003). Dette kan dels forklares 
med, at personer med store husstandsindkomster har relativt store boliger og bor flere personer 
under samme tag. Dels at højindkomstgrupperne omgiver sig med relativt mange eldrevne hjælpe- og 
underholdningsapparater. Denne sammenhæng kan forklare, hvorfor det individuelle elforbrug pr. lejlighed 
synes lavere i den almene boligsektor i forhold til den øvrige boligsektor (Elmodel Bolig), idet den almene 
boligsektor huser en stor del af lavindkomstgrupperne i Danmark. Hertil kommer, at der bor relativt mange 
enlige i den almene boligsektor, og husstandens elforbrug er afhængigt af antallet af beboere.

5.2.2.2. AFGØRENDE FORHOLD FOR ELFORBRUGET I DEN ALMENE 
BOLIGSEKTOR
Baseret på oplysninger om boligafdelingerne og deres beboere i stikprøven har det været muligt at 
efterprøve de konklusioner, som andre undersøgelser har fundet frem til for boligsektoren under ét. 
Endvidere er sammenhængen mellem energiforbruget og en række faktorer, der særligt kendetegner den 
almene boligsektor, undersøgt.

Nedenfor ses en liste over de faktorer, der er afprøvet i forbindelse med analysen.

Karakteristika hos beboerne
 • Andel børnefamilier i boligafdelingen
 •  Andel enlige i boligafdelingen
 •  Beboernes gennemsnitlige alder
 •  Beboernes gennemsnitlige bruttolønindkomst
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 •  Andel mænd i boligafdelingen
 •  Andel kontanthjælpsmodtagere i boligafdelingen
 •  Andel pensionister i boligafdelingen
 •  Andel studerende i boligafdelingen
 •  Andel beboere med videregående uddannelse i boligafdelingen
 •  Andel ledige i afdelingen

Karakteristika ved boligafdelingen
 •  Boligafdelingens størrelse
 •  Gennemsnitlig lejemålsstørrelse
 •  Ejendommenes alder
 •  Fjernvarme
 •  Fællesvaskeri i boligafdelingen
 •  Individuel varmemåling
 •  Boligafdelingens geografiske beliggenhed

Der kan naturligvis være andre forklaringer på et givent energiforbrug, men ovenstående faktorer anses 
som relevante set i lyset af, at resultaterne af analyserne blandt andet kan anvendes til at identificere 
beboersegmenter og initiativer, der bør have boligorganisationernes og boligafdelingernes opmærksomhed, 
hvis energiforbruget i den almene sektor skal reduceres. Afhængig af boligformerne i de enkelte afdelinger 
kan de analyserede faktorer være mere eller mindre relevante3.

I analyser med et socioøkonomisk aspekt inddrages etnicitet ofte. I relation til energiforbruget har 
ingen af de gennemgåede undersøgelser kunnet påvise en stærk sammenhæng mellem etnicitet og 
forbrugsmønstre på energiområdet. Dvs. forbrugsmønstrene på energiområdet synes ikke at være kulturelt 
betinget. Det er primært beboernes indkomst – og i relation hertil socioøkonomisk klassifikation – der 
igen er medbestemmende for det økonomiske råderum og mulige boligformer, som spiller en rolle for 
energiforbruget. Dette fremgår blandt andet i det følgende.

Figur 5.5 viser indledningsvist, hvilke faktorer der påvirker elforbruget i den almene boligsektor. Et plus 
efter en forklarende variabel indikerer, at en stigning i den pågældende variabel øger det forventede 
energiforbrug. Omvendt betyder et minus, at en stigning i den pågældende variabel reducerer det 
forventede energiforbrug. Dvs. plusset i parentesen efter fællesvaskeri i rubrikken for det fælles elforbrug 
indikerer, at boligafdelinger med et fællesvaskeri alt andet lige forventes at have et højere fælles elforbrug 
pr. kvadratmeter end boligafdelinger, der ikke har et fællesvaskeri. 

3  Separate analyser, hvor energiforbruget er søgt forklaret for de forskellige boligformer, er afprøvet. Der er dog for få observationer i 
analyserne for boligafdelinger med ungdoms- og ældreboliger til, at der kan opstilles en økonometrisk model på baggrund heraf.
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FIGUR 5.5 FAKTORER AF BETYDNING FOR ELFORBRUGET PR. KVADRATMETER I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR, 
2008
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Anm.: Afhængighederne mellem energiforbruget og de enkelte forklarende variable er identificeret gennem regressions- 

og variansanalyse, hvorefter der er opsat statistiske modeller for de to forbrugstyper. For en uddybning af metoden 

henvises til bilag.

Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, forsyningsselskaberne, Danmarks 

Statistik, Den Offentlige Informationsserver og Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Det skal i forlængelse heraf understreges, at der tale om beskrivelser på baggrund af observerbare 
karakteristika. Der kan således være underliggende ikke-observerbare faktorer, der også kan forklare de 
enkelte forhold. Blandt andet nævnes kravet om elevatorer i etagebyggeri som en af forklaringerne på, at 
boligafdelinger i Region Hovedstaden har et større fælles elforbrug end øvrige regioner, idet etagebyggeri 
er relativt mere udbredt i hovedstadsområdet. I det foreliggende datamateriale findes dog ikke oplysninger 
om elevatorer i boligafdelingerne.

I det følgende knyttes en række kommentarer til de faktorer, der – i statistisk forstand – er af betydning 
for det fælles henholdsvis individuelle elforbrug. 

Beboernes indkomst
Analysen af faktorer af betydning for elforbruget i den almene boligsektor bekræfter, at der er en 
sammenhæng mellem beboernes indkomst og elforbruget. Således forventes det individuelle elforbrug pr. 
kvadratmeter at stige, når beboernes bruttolønindkomst stiger.

Omvendt falder det fælles elforbrug pr. kvadratmeter med beboernes bruttolønindkomst. Dette illustreres 
blandt andet ved, at det fælles elforbrug er størst i ungdoms- og ældreboliger, hvor beboernes lønindkomst 
må forventes at være relativt beskeden. Dette indikerer endvidere en sammenhæng mellem indkomst og 
boligform, idet almene boliger med egen vaskemaskine, tørretumler og opvaskemaskine forventes at være 
relativt mere udbredt hos højindkomstgrupperne.
I forlængelse heraf kan nævnes, at det forventede individuelle elforbrug pr. kvadratmeter reduceres, 
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når andelen af kontanthjælpsmodtagere i boligafdelingen stiger. Da kontanthjælpsmodtagere udgør en 
lavindkomstgruppe, kan dette være udtryk for endnu en indkomsteffekt. Det vil sige, det er ikke udelukkende 
personernes socioøkonomiske klassifikation som kontanthjælpsmodtagere, der er afgørende, men snarere 
det faktum, at de derved ikke har en stor indkomst.

Rent intuitivt kan man forvente, at lavindkomstgrupper såsom kontanthjælpsmodtagere, studerende og 
pensionister, der alt andet lige forventes at opholde sig relativt mere tid i hjemmet i dagtimerne i forhold 
til beskæftigede, vil have et relativt større elforbrug. Denne sammenhæng kan dog ikke spores direkte i 
datamaterialet for den almene boligsektor. Dog kan det være med til at reducere effekten af indkomsten 
på elforbruget.

Børnefamilier
Det individuelle elforbrug påvirkes ligeledes af andelen af børnefamilier i boligafdelingen. Når andelen 
af børnefamilier stiger, forventes boligafdelingens gennemsnitlige, individuelle elforbrug pr. kvadratmeter 
også at stige. Dette kan bl.a. forklares med, at familier med børn bor i familieboliger, der er kendetegnet 
ved et relativt højt elforbrug pr. kvadratmeter i forhold til de øvrige boligformer i den almene boligsektor.

Uddannelsesniveau
En mulig forklaring på, at beboernes uddannelsesniveau påvirker det individuelle elforbrug i nedadgående 
retning kan være en større miljøbevidsthed blandt de veluddannede beboere. Andre undersøgelser har 
identificeret denne sammenhæng, om end for varmeforbruget. 

Gennemsnitlig lejemålsstørrelse
Det fælles elforbrug i boligafdelingerne kan, modsat beboernes elforbrug, også forklares af en række 
karakteristika ved afdelingen. Herunder den gennemsnitlige størrelse på lejemålene i boligafdelingen. Det 
fælles elforbrug pr. kvadratmeter forventes således at blive reduceret, når den gennemsnitlige størrelse 
på boligafdelingens lejemål stiger. I boligafdelinger med relativt store lejemål vil der ofte være mindre 
fælles faciliteter i forhold til boligafdelinger med relativt små lejemålsenheder, eksempelvis afdelinger med 
ungdoms- og ældreboliger.

Fællesvaskeri
Et fællesvaskeri øger boligafdelingernes fælles elforbrug pr. kvadratmeter. Dette er ikke overraskende, idet 
beboernes elforbrug til tøjvask inkluderes i det fælles forbrug. Samtidig reduceres beboernes individuelle 
elforbrug, så det samlede elforbrug for hhv. boliger med og uden vaskefaciliteter stort set er det samme. 
Hvilket også fremgår af følgende figur. 
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FIGUR 5.6 FÆLLES OG INDIVIDUELT ELFORBRUG AFHÆNGIGT AF BOLIGAFDELINGERNES VASKEFACILITE-
TER, KWH/M2, 2008
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Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, forsyningsselskaberne og 

Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Geografisk placering
Den sidste væsentlige faktor af betydning for elforbruget er boligafdelingens geografiske placering. 
Boligafdelinger i Region Hovedstaden har generelt et højere fælles elforbrug pr. kvadratmeter end 
boligafdelinger i resten af landet. Dette kan hænge sammen med den relativt store udbredelse af 
etagebyggeri i hovedstadsområdet samt udbredelse af ungdomsboliger med flere fælles faciliteter.

5.2.3 BESPARELSESPOTENTIALE FOR ELFORBRUGET
Flere undersøgelser vurderer, at der er store besparelsespotentialer for både el- og varmeforbruget i den 
danske boligsektor, herunder også den almene boligsektor (Jensen 2009, Velfærdsministeriet 2009, Ea 
Energianalyse m.fl. 2008). 

Som belyst i ovenstående afsnit afhænger elforbruget i den almene boligsektor af en række forskellige 
forhold. På den ene side spiller efterspørgslen efter el hos forskellige beboersegmenter en rolle. På den 
anden side er boligafdelingernes karakteristika også af betydning.

På baggrund af de indsamlede oplysninger om energiforbruget i den almene boligsektor samt tekniske og 
socioøkonomiske forhold i boligafdelingerne er det muligt at vurdere besparelsespotentialet på energiområdet 
i den almene boligsektor.

Det underliggende princip bag vurderingen af besparelsespotentialet er at kortlægge, hvor stort et boligareal, 
der kan dækkes for et givent energiforbrug og øvrige ydre forhold. 

For at beregne besparelsespotentialet i den almene boligsektor opfattes karakteristikaene ved ejendommene 
i de almene boligafdelinger derfor som forbrugsteknologi. Potentialet opgøres ved at beregne energiforbruget 
til dækning af det aktuelle areal, hvis de mindre energieffektive boligafdelinger blev lige så effektive som 
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de bedste boligafdelinger, bestemt af de observerbare forhold i boligafdelingerne (dvs. afdelingernes og 
beboernes karakteristika)4.

Med udgangspunkt i stikprøven på de 926 boligafdelinger, hvortil der er knyttet oplysninger om det faktiske 
energiforbrug, er det beregnet, hvordan de enkelte afdelinger ligger i forhold til deres besparelsespotentiale. 
Potentialet er defineret ved de mest energieffektive boligafdelinger med tilsvarende ejendomsrelaterede og 
beboermæssige karakteristika som den aktuelle afdeling.

På denne måde afsløres et betydeligt besparelsespotentiale på elområdet i den almene boligsektor, hvilket 
er i overensstemmelse med resultater, som andre undersøgelser har fundet for boligsektoren generelt5.

Det skal bemærkes, at metoden er behæftet med en vis usikkerhed grundet det begrænsede datagrundlag 
og tilhørende usikkerhed med at opregne til hele populationen samt den statistiske usikkerhed af stikprøven, 
jf. bilag 2 om metodebeskrivelse.

Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er taget hensyn til de investeringsomkostninger og forbrugsudgifter, 
der skal til for at indfri besparelsespotentialet. Dvs. de huslejestigninger, som beboerne forventeligt vil 
opleve som følge af eventuelle investeringsarbejder, eller de udgifter som beboerne selv skal afholde 
for at opnå besparelser på elregningen. Således er besparelsespotentialet udelukkende defineret som 
besparelserne på selve energiforbruget.

5.3 VARMEFORBRUG
På samme måde som elforbruget i den almene boligsektor er beskrevet ovenfor, vil varmeforbruget i 
det følgende blive beskrevet. Det samlede varmeforbrug består af et fælles og et individuelt forbrug. 
Cirkulationstab fra centralvarmen og varmt brugsvand, opvarmning af fællesarealer og fællesrum samt 
eventuelle vaskefaciliteter tegner sig for størstedelen af det fælles varmeforbrug i den almene boligsektor. 
Det individuelle varmeforbrug består af opvarmning af bolig og varmt brugsvand.

5.3.1 VARMEFORBRUGETS STØRRELSE OG SAMMENSÆTNING
Det samlede varmeforbrug i den almene boligsektor er estimeret til 119 kWh/m2. Der er dog relativ stor 
variation i varmeforbruget på tværs af boligafdelinger, jf. Figur 5.7.

4  Besparelsespotentienalet er beregnet med udgangspunkt i en Stochastic Frontier Analysis (SFA). Denne metode bruges til at bestemme 
mulighedsrummet. Dvs. en identifikation af det lavest mulige energiforbrug, givet den nuværende sammensætning af boliger i den 
almene boligsektor.

5  De enkelte boligafdelinger kan ved hjælp af benchmarkingværktøjet, der er en del af Landsbyggefondens temaundersøgelse finde ud af, 
om der er potentiale for besparelser i deres egen afdeling, givet beboerne og afdelingens karakteristika.
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FIGUR 5.7 VARMEFORBRUG I ALMENE BOLIGAFDELINGER I STIKPRØVEN, KWH/M2, 2008
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Anm: I boligafdelinger, hvor det fælles varmeforbrug overstiger det individuelle, indgår alene det fælles varmeforbrug. 

Dette skyldes, at det er overvejende sandsynligt, at det individuelle forbrug i så fald er inkluderet i begge mål. 

Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne og Landsbyggefondens 

Regnskabsdatabase.

I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at varmeforbruget i høj grad afhænger af bygningens alder. 
Generelt er varmesystemet bedre og varmetabet mindre, jo nyere bygningen er. Dette er illustreret i Figur 
5.8 der dækker den samlede boligsektor.
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FIGUR 5.8 UDVIKLING I VARMEFORBRUGET AFHÆNGIGT AF EJENDOMMENES BYGGEÅR, KWH/M2
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Kilde: Varmeplan Danmark

Også bygningstypen kan have afgørende betydning for varmeforbruget. Således er varmeforbruget relativt 
mindre i etagebyggeri end i tæt/lavt byggeri. Dette kan blandt andet tilskrives ydermurernes areal, dvs. 
klimaskærmen, som generelt er mindre i lejemål i etagebyggeri sammenlignet med tæt/lavt lejemål.

I det følgende gennemgås en række faktorer, der – udover bygningens type og alder – har betydning for 
varmeforbruget.

5.3.2 FAKTORER AF BETYDNING FOR VARMEFORBRUGET
Uanset ejerforhold gælder, at boligens størrelse og opførelsesår er de to mest afgørende faktorer for 
varmeforbruget i de danske boliger. Dette er ikke overraskende: Jo større areal, desto mere skal opvarmes. 
I nærværende undersøgelse er fokus dog på forbruget pr. kvadratmeter, hvorfor den førstnævnte faktor 
ikke forventes at have en afgørende rolle. Desuden har den teknologiske udvikling og skærpede energikrav 
i bygningsreglementerne med tiden medført bedre varmeøkonomi for nye bebyggelser. 

Selv om de tekniske faktorer er dominerende, når varmeforbruget skal forklares, kan der også peges på en 
række adfærdsmæssige forhold, der kan påvirke forbruget. Adfærdsmæssige forhold, der har betydning for 
varmeforbruget, er temperaturregulering, udluftning og badevaner. 

Som tilfældet var med elforbruget er det dog vanskeligt at kategorisere den energimæssige adfærd ind 
i sociale sammenhænge. Eksempelvis ved at afdække, hvilken gruppe af beboere der udviser en given 
type adfærd. Bestemte badevaner og ønskede rumtemperaturer – to væsentlige parametre for det 
adfærdsbetingede forbrug – følger ikke nødvendigvis de samme socioøkonomiske grupper. Derfor er det 
svært at fastlægge sammenhænge mellem beboersammensætning og varmeforbrug. 

5.3.2.1 AFGØRENDE FORHOLD FOR VARMEFORBRUGET I DEN ALMENE 
BOLIGSEKTOR
I forbindelse med undersøgelsen er sammenhængen mellem varmeforbruget og en række forklarende 
variable undersøgt efter samme metode som beskrevet i afsnit 5.2.2.2. Figur 5.9 lister de forhold vedrørende 
boligafdelingerne og beboerne, der påvirker varmeforbruget i den almene boligsektor signifikant. Et plus 
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efter en forklarende variabel indikerer, at en stigning i den pågældende variabel øger det forventede 
energiforbrug. Omvendt betyder et minus, at en stigning i den pågældende variabel reducerer det forventede 
energiforbrug. 

FIGUR 5.9 FAKTORER AF BETYDNING FOR VARMEFORBRUGET I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR, 2008
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Anm.: Afhængighederne mellem energiforbruget og de enkelte forklarende variable er identificeret gennem regressions- 

og variansanalyse, hvorefter der er opsat statistiske modeller for de to forbrugstyper. For en uddybning af metoden 

henvises til bilag.

Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, Danmarks Statistik, Den Offentlige 

Informationsserver og Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Fællesvaskeri
Ligesom tilfældet var med det fælles elforbrug er tilstedeværelsen af et fællesvaskeri også med til at 
øge det fælles varmeforbrug pr. kvadratmeter i boligafdelingerne. Dette skyldes sandsynligvis blot, at det 
opvarmede fællesareal er større. Hvis der er tørrekælder, kan der samtidig være betydeligt ventilationstab 
forbundet hermed. 

Geografisk placering
Også boligernes beliggenhed har betydning for boligafdelingens fælles varmeforbrug. Igen har boligafdelinger 
i Region Hovedstaden et relativt større fælles varmeforbrug pr. kvadratmeter end boligafdelinger i de øvrige 
regioner. Dette kan blandt andet forklares med relativt meget ældre etagebyggeri i hovedstadsområdet.

Andel enlige
Den eneste beboerrelaterede faktor, der synes at påvirke det fælles varmeforbrug, er andelen af enlige 
i boligafdelingen. Når andelen af enlige stiger i en boligafdeling, synes det fælles varmeforbrug pr. 
kvadratmeter også at stige, alt andet lige. Enlige forventes i relativt højere grad at være bosiddende i 
afdelinger, der er kendetegnet ved relativt store fælles arealer, f.eks. ungdoms- og ældreboliger, hvilket 
formodentlig er den reelle forklaring på denne faktors påvirkning af det fælles varmeforbrug.
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Varmeforsyning og -måling
Forsyningsformen spiller en rolle for det fælles varmeforbrug. Boligafdelinger med fjernvarme har et mindre 
fælles varmeforbrug end boligafdelinger med andre varmeforsyningsformer, herunder eget olie- eller gasfyr, 
ovne og elpaneler. Forskellen kan dog ikke forklares ud fra et teknisk perspektiv, hvorfor det tyder på, at 
boligafdelinger med fjernvarme deler andre bygningsmæssige karakteristika, f.eks. byggeår eller mindre 
fællesarealer.

Det er i forlængelse heraf interessant at bemærke, at individuel varmemåling i boligafdelingerne påvirker 
det individuelle varmeforbrug i nedadgående retning. Dette indikerer, at beboerne er mere bevidste omkring 
deres forbrug af varme, når de selv kan følge deres faktiske forbrug og selv skal betale for dette.

Ejendommens alder
Den mest betydningsfulde faktor til forklaring af det individuelle varmeforbrug er ejendommens alder. 
Jo ældre bygning, man bor i, desto højere varmeregning kan man forvente. En sammenhæng, som 
andre undersøgelser også har identificeret. Figur 5.10 viser det gennemsnitlige varmeforbrug opdelt på 
alderskategorier.

FIGUR 5.10 INDIVIDUELT VARMEFORBRUG EFTER EJENDOMMENES ALDER, KWH/M2 
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Kilde: Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne, Den Offentlige Informationsserver og 

Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Andel kontanthjælpsmodtagere
At andelen af kontanthjælpsmodtagere påvirker det individuelle varmeforbrug i nedadgående retning kan 
tilskrives en indkomsteffekt. Personer med en relativ beskeden indkomst kan søge at reducere deres udgifter 
ved blandt andet at spare på varmen og de lange bade. Denne sammenhæng har flere boligafdelinger 
sporet blandt pensionister. 

5.3.3 BESPARELSESPOTENTIALE FOR VARMEFORBRUGET
Efter samme metode, som beskrevet i afsnit 5.2.3 er der også beregnet et besparelsespotentiale for 
varmeforbruget i den almene boligsektor. Såfremt de mindre energieffektive boligafdelinger blev lige så effek-
tive som de bedste boligafdelinger kan varmeforbruget også reduceres betydeligt i den almene boligsektor. 
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Modsat elforbruget, der i høj grad er adfærdsdrevet, vil en indfrielse af det store besparelsespotentiale på 
varmeområdet dog være forbundet med omfattende investeringer i forbedringer på ejendommene i form 
af blandt andet renovering og merisolering.

5.4 OPSAMLING
Del 1 har givet et generelt overblik over energiforbruget i den almene boligsektor. Det gennemsnitlige 
elforbrug pr. kvadratmenter er estimeret til 36 kwh/m2, mens det gennemsnitlige varmeforbrug pr. 
kvadratmeter beregnes til 119 kWh/m2. 

Energiforbruget afhænger af en række byggetekniske såvel som adfærdsbetonede forhold. Eksempelvis 
synes elforbruget at være påvirket af beboernes indkomst, mens bygningernes alder er en afgørende faktor 
for varmeforbruget. 

Især de byggetekniske forhold gør, at det er svært at foretage en vurdering af niveauet for energiforbruget 
i den almene sektor. F.eks. gennem en sammenligning med energiforbruget i den private boligsektor, idet 
en fair benchmarking forudsætter, at der kan tages højde for forskelle i boligerne og deres beboere i de to 
sektorer. 

Beregninger viser ikke desto mindre, at der er et relativt stort besparelsespotentiale i den almene boligsektor 
og af samme omfang, som andre undersøgelser har fundet i boligsektoren generelt (Jensen 2009, 
Velfærdsministeriet 2009, Ea Energianalyse m.fl. 2008). Såfremt de mindre energieffektive boligafdelinger 
bliver lige så effektive som de bedste boligafdelinger kan både el- og varmeforbruget reduceres betydeligt. 
Omkostningerne forbundet med indfrielse af dette potentiale er dog ubekendte.
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6. DEL 2: ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER
Temaundersøgelsens anden del omhandler energibesparende foranstaltninger i den almene boligsektor. 
Mere specifikt er omfanget af energibesparende investeringer og initiativer i den almene boligsektor 
blevet belyst, ligesom bedste praksis inden for implementering af energiledelse er blevet afdækket. 
En effektiv energiledelse i boligorganisationerne og boligafdelingerne er et vigtigt middel til at sikre, at 
forvaltningsrevisionens krav om en effektiv udnyttelse af ressourcerne sikres.

Udgangspunktet for analyserne i del to har dels været en survey blandt alle landets boligorganisationer, og 
dels en række dybdegående casestudier med forskellige typer boligorganisationer.

6.1 METODE
Survey
For at belyse omfanget af energibesparende initiativer og investeringer samt arbejdet med energiledelse 
i den almene boligsektor er der gennemført en elektronisk survey blandt landets boligorganisationer og 
fællesadministrationer. Organisationerne har afgivet en samlet besvarelse for boligorganisationerne og 
boligafdelingerne under dem.

Spørgeskemaet har spurgt ind til omfanget og typer af energibesparende foranstaltninger, som bolig-
afdelingerne har gennemført og planlægger at gennemføre inden for en periode på + /- tre år. Derudover 
er energiledelsesbegrebet på forskellig vis søgt kvantificeret.

Surveyen blev gennemført fra den 9. oktober 2009 til den 6. november 2009. I alt 82 boligorganisationer 
og fællesadministrationer har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til ca. 32 pct. af de adspurgte 
organisationer. Dertil kommer en række organisationer, der har indgivet en delvis besvarelse, hvilket bringer 
den samlede deltagelsesprocent op på ca. 52 pct. 

Tilsammen dækker svarene i surveyen 1.878 boligafdelinger og 146.567 lejemål, svarende til 26 pct. 
af det samlede antal almene boliger. Det skal således haves in mente, at besvarelserne for de i alt 133 
respondenter dækker over relativt mange lejemålsenheder.

45 pct. af besvarelserne er indberettet af en person i organisationens ledelse, mens 27 pct. er inspektører. 
Hovedparten af de resterende besvarelser er indberettet af administrative medarbejdere i organisationen.

Casestudier
Det overordnede formål med casestudierne har været at identificere og udvikle metoder for ”best practice” 
indenfor energiledelse i den almene boligsektor. ”Best practice” kan være forskellig for forskellige typer 
af organisationer, hvor der eksempelvis ressourcemæssigt kan være stor variation. Casestudierne skulle 
desuden belyse barrierer og mulige incitamenter for implementering af de enkelte værktøjer og procedurer 
i boligorganisationerne.

Casestudierne er udført som dybdegående interviews med relevante medarbejdere i organisationerne. 
I nogle tilfælde er der således inddraget medarbejdere på direktør-, chef- og driftsniveau, mens 
casestudiet i andre organisationer primært har involveret den energiansvarlige eller en energikonsulent i 
administrationen. Hvilke personer der er blevet inddraget afhænger af organisationens struktur og arbejde 
med energiledelse. 
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Der er gennemført casestudier af energiledelsessystemet i følgende ni boligorganisationer, der har betydelige 
forskellige karakteristika i forhold til størrelse, geografisk placering, struktur og kultur :

 1. FSBbolig
 2. Himmerland Andelsboligforening
 3. DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab
 4. Brabrand Boligforening
 5. Boligselskabet Sjælland
 6. AL2bolig
 7. Bovia
 8. Domea
 9. Boligselskabet Sct. Jørgen

I bilag 6 og 7 findes henholdsvis interviewguide og mødereferater fra de enkelte interviews. 

Udover casestudierne er der gennemført et møde med Boligkontoret Danmark af mere uformel karakter, 
som også har bidraget med input til undersøgelsen. 

6.2 INVESTERINGER OG INITIATIVER
Fra begyndelsen af 1980’erne og op igennem 1990’erne blev der iværksat omfattende energiarbejder i 
den almene boligsektor. Dels som følge af de omfattende statslige energitilskudsordninger i dette årti. Dels 
grundet statstilskudsordningen til forbedringsarbejder i starten af 1990’erne. 

På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt boligorganisationerne og 
fællesadministrationerne kan det konstateres, at denne udvikling er fortsat ind i det nye årtusinde. Således 
svarer 89 pct. af de organisationer, som svarede, at der i de tilknyttede boligafdelinger er blevet investeret i 
energibesparende foranstaltninger inden for de seneste tre år. Således har 72.405 lejemål, svarende til knap 
halvdelen af lejemålene, der dækkes af surveyen, været berørt af et større eller mindre energibesparende 
initiativ inden for de sidste tre år. 

En del af disse energibesparende foranstaltninger er foretaget med støtte fra Landsbyggefonden. 
Landsbyggefonden har siden 1991 ydet støtte til de almene boligafdelinger til finansiering af forskellige 
former for forbedring af de almene boliger. Fra 2007 er den årlige investeringsramme 2,4 mia. kr. Der ydes 
ikke støtte til bygge- og renoveringsprojekter, der udelukkende har energioptimering som formål. 

Derfor implementeres energibesparende foranstaltninger, der udelukkende har energioptimering til formål, 
oftest sideløbende med andre renoveringssager. Den energimæssige fremtidssikring af bygningen er derved 
billigere, da mange af de faste byggeriomkostninger derved delvist kan bæres af renoveringsprojektet.

I surveyen svarer hele 94 pct. af boligorganisationerne da også, at energiaspektet i høj eller nogen grad 
overvejes i forbindelse med renoveringsprojekter. I forlængelse heraf kan nævnes, at 93 pct. angiver, at 
prioriteringerne i et renoveringsprojekt sker ud fra et totaløkonomisk synspunkt. Hvilket indikerer, at den 
almene boligsektor har de løbende energibesparelser i investeringens løbetid for øje, når de prioriterer 
renoveringsprojekter. 

Landsbyggefondens begrænsede muligheder for at støtte ren energioptimering af ejendomme har, i en tid 
med stor fokus på klima og miljø, givet anledning til debat. I temaundersøgelsens tredje del belyses de 
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lovgivningsmæssige udviklingsperspektiver i forhold til energibesparende foranstaltninger i den almene 
boligsektor. Her diskuteres bl.a. alternative finansieringsmuligheder.

6.2.1 TYPER AF ENERGIBESPARENDE PROJEKTER
Ifølge surveyen er halvdelen af det samlede beløb til energibesparende foranstaltninger, der er foretaget i 
den almene sektor inden for de seneste tre år, målrettet et reduceret varmeforbrug. Således er 37 pct. af 
de samlede investeringer anvendt til udskiftning og renovering af vinduer, mens 28 pct. af investeringerne 
er rene efterisoleringsprojekter. 22 pct. er energioptimering af varmeanlæggene, jf. Figur 6.1. Andet 
kategorien dækker over forskellige energibesparende initiativer, herunder udskiftning af døre og toiletter, 
omfugninger samt solfangere på taget.

FIGUR 6.1 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I DEN ALMENE SEKTOR EFTER TYPE I PCT. AF ALLE 
INVESTERINGER, 2006–2009

Udskiftning/renovering af vinduer

Isoleringsprojekter (merisolering) 

Energioptimering af varmeanlæggene

Energioptimering af ventilationssystemerne

Effektivisering af belysningsanlæggene

Effektivisering af fællesvaskerierne

Andet

4%

1% 5%
2%

37%

28%

22%

n = 82 boligorganisationer og fællesadministrationer.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Generelt synes varmeforbruget i den almene boligsektor at ligge på et højere niveau end forbruget i den 
øvrige boligsektor (Varmeplan Danmark). De seneste års prioritering af investeringerne i afdelingerne 
til energibesparende foranstaltninger synes derfor at være et kærkomment skridt i retningen mod en 
energioptimeret almen boligsektor. At de varmebesparende projekter udgør en relativ stor del af de samlede 
investeringer til energibesparende foranstaltninger skal dog ses i lyset af, at disse projekter også er de 
relativt mest udgiftstunge, jf. nedenfor.

6.2.2 INVESTERINGERNES OMFANG
Analyseres de gennemsnitlige bruttoudgifter til de enkelte projekttyper er det muligt at rangordne de energi-
besparende foranstaltninger efter investeringssummens størrelse. De største bruttoudgifter er forbundet 
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med de projekttyper, der er mest udbredte i den almene sektor, dvs. merisolering samt udskiftning og 
renovering af vinduer. Disse typer projekter har bruttoudgifter pr. afdeling på mellem 1 og 3 mio. kr. Det 
præcise beløb afhænger blandt andet af størrelsen på de berørte afdelinger. Med bruttoudgifter under 
100.000 kr. er effektivisering af belysningsanlæggene og fællesvaskerierne blandt de mindre udgiftstunge 
energibesparende foranstaltninger.

FIGUR 6.2 KATEGORISERING AF ENERGIPROJEKTER EFTER STØRRELSEN PÅ DEN GENNEMSNITLIGE 
INVESTERINGSSUM PR. AFDELING
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Nedenfor ses de gennemsnitlige bruttoudgifter pr. berørt lejemål.

FIGUR 6.3 GENNEMSNITLIGE BRUTTOUDGIFTER PR. LEJEMÅL VED ENERGIBESPARENDE PROJEKTER I 
DEN ALMENE BOLIGSEKTOR, KR.
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Surveyen viser endvidere, at 51 pct. af energiprojekterne er sket i forbindelse med andre bygge- 
og renoveringsprojekter. Der er en klar sammenhæng mellem investeringssummens størrelse og 
energiprojektets tidsmæssige sammenfald med andre renoveringsarbejder i afdelingen. Dvs. at de 
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udgiftstunge energibesparende foranstaltninger ofte er implementeret samtidig med andre bygge- og 
renoveringsprojekter. Derimod sker eksempelvis effektivisering af belysningsarealerne typisk uafhængigt 
af andre bygge- og renoveringsprojekter.

6.2.3 FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER
Investeringerne i energibesparende foranstaltninger vil fortsætte i den almene sektor i de kommende år. 
Således svarer 77 pct. af boligorganisationerne og fællesadministrationerne, at de tilknyttede afdelinger 
planlægger at investere i energibesparende foranstaltninger inden for de næste tre år. Organisationerne 
forventer, at de samlede investeringer i energibesparende foranstaltninger vil blive mere end fordoblet i 
de næste tre år i forhold til de tre forgangne år. Det er især merisolering, der forventes at blive investeret 
betydeligt i, i forhold til de sidste tre år, jf. Figur 6.4. Faldet i investeringerne til effektivisering af 
fællesvaskerierne kan blandt andet forklares med, at mange boligafdelinger allerede har effektiviseret 
eventuelle fællesvaskerier, da denne foranstaltning er relativt billig og enkel at implementere.

FIGUR 6.4 ÆNDRING I INVESTERINGSSUMMERNE MELLEM 2006–2009 OG 2010–2013, PCT.
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

På næste side ses de gennemsnitlige bruttoudgifter pr. projekt i de kommende tre år. Et projekt defineres 
her som en afdeling. Som tilfældet er i de forgangne tre år, er det igen isoleringsprojekter og udskiftning af 
vinduer, der forventes at udgøre hovedparten af den samlede investeringssum.



ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

SIDE 48 l 184

FIGUR 6.5 FORVENTEDE GENNEMSNITLIGE BRUTTOUDGIFTER PR. AFDELING I DE KOMMENDE 3 ÅR, KR.
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Opgjort som investering pr. lejemål forventes der ligeledes en stigning i investeringssummen pr. lejemål for 
stort set alle typer af energibesparende foranstaltninger, jf. Figur 6.6. Energioptimering af varmeanlæggene 
samt effektivisering af fællesarealerne forventes dog ikke at nå et tilsvarende investeringsniveau som i 
de forgangne tre år. Det skal i forlængelse heraf understreges, at der er tale om forventede investeringer, 
hvoraf ikke alle nødvendigvis realiseres. Ikke desto mindre indikerer resultaterne, at boligorganisationerne 
og boligafdelingerne har fokus rettet mod energiområdet.

FIGUR 6.6 FORVENTET INVESTERING PR. LEJEMÅL DE SIDSTE TRE ÅR I FORHOLD TIL DE KOMMENDE 
TRE ÅR, KR.
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.
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6.3 ENERGILEDELSE I BOLIGORGANISATIONERNE
I det følgende belyses energiledelse i boligorganisationerne i dag. Formålet med denne statusbeskrivelse af 
energiledelse er, at give et overblik over arbejdet med energiledelse i den almene boligsektor, hvilket giver 
input til bedste praksis og effektiv energiledelse i boligorganisationerne. 

Resultaterne, der præsenteres i det følgende, er primært baseret på en række casestudier i forskellige 
boligorganisationer. Det overordnede formål med casestudierne har været at identificere og udvikle metoder 
for bedste praksis indenfor energiledelse i den almene boligsektor. Bedste praksis kan være forskellig for 
forskellige typer af organisationer, hvor der f.eks. ressourcemæssigt kan være stor variation. Casestudierne 
skulle desuden belyse barrierer og mulige incitamenter for implementering af de enkelte værktøjer og 
procedurer i boligorganisationerne.

Casestudierne er udført som dybdegående interviews med relevante medarbejdere i organisationerne. 
I nogle tilfælde er der således inddraget medarbejdere på direktør-, chef- og driftsniveau, mens 
casestudiet i andre organisationer primært har involveret den energiansvarlige eller en energikonsulent i 
administrationen. Hvilke personer der er blevet inddraget afhænger af organisationens struktur og arbejde 
med energiledelse. 

Der er gennemført casestudier af energiledelsessystemet i ni organisationer, der har betydelige forskellige 
karakteristika i forhold til størrelse, geografisk placering, struktur og kultur.

I bilag 6 og 7 kan henholdsvis interviewguide og mødereferater fra de enkelte interviews ses. 

Udover casestudierne er der gennemført et møde med Boligkontoret Danmark af mere uformel karakter, 
som også har bidraget med input til undersøgelsen.

6.3.1 INTRODUKTION TIL FORVALTNINGSREVISION OG ENERGILEDELSE
Energiledelse er en systematisk metode til at anvende energien mere effektivt, hvilket både kan give 
boligorganisationen en økonomisk gevinst og en reduceret CO2 udledning. Energiledelse er en organisatorisk 
tilgang til at sikre, at alle dele af organisationen arbejder i retning mod en mere effektiv anvendelse af 
energien. Det er afgørende at få energiledelsessystemet forankret i ledelsen, så der er beslutningskompetence 
og -vilje til at afsætte ressourcer til at etablere den nødvendige organisation til udførelse af energistyring, 
identificering og gennemførelse af energispareprojekter mm. Idet den endelige beslutning om en given 
investering er op til afdelingsmødet, er det vigtigt at forankre energiledelse både i den enkelte boligafdeling 
og i boligorganisationens administrative ledelse. 

Energiledelse er en anerkendt metode og kan indebære en lang række elementer, hvor Figur 6.7 viser et 
eksempel på en af Rambølls koncepter for energiledelse. Figuren skitserer et projektforløb, der udspringer 
af en idé fra en ledende medarbejder om øget fokus på energiforbrug. En foranalyse, der bl.a. indebærer 
en screening af energiforbrug, giver en indikator for potentialet for besparelser og lægger derfor direkte op 
til ambitionsniveauet i forbindelse med fastsættelse af politik og målsætning. Forankring af energiledelse 
i organisationen, fastlæggelse af procedurer for energistyring og udarbejdelse af handlingsplaner er 
naturlige næste skridt i projektforløbet. Derudover er der fokus på energibevidst projektering, kompetencer 
hos relevante medarbejdere og ikke mindst finansieringssystemer, så de identificerede energibesparende 
foranstaltninger kan udføres.
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Omfanget og karakteren af energiledelsen i den enkelte boligorganisation, må bero på de konkrete behov. 
Dog er politik, målsætning og organisation helt centrale elementer, uden hvilke det ikke giver mening at 
tale om energiledelse.

FIGUR 6.7 MULIGE ELEMENTER I ENERGILEDELSESKONCEPT
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Energiledelse kan være et instrument til at sikre realisering og en kontinuerlig fremdrift af forvaltnings-
revisionen. Der har været indført regler om forvaltningsrevision i den almene boligsektor i over 10 år. 
Formålet med forvaltningsrevision er overordnet set – gennem en strukturering af boligorganisationens 
forretningsgange – at sikre, at boligorganisationen drives under skyldige hensyn til :

 •  Sparsommelighed
 • Produktivitet
 • Effektivitet

Ved forvaltningsrevisionen sikres dette gennemført via organisationsbestyrelsens fastlæggelse af 
målsætninger og målepunkter, som herefter skal implementeres i forretningsgangene for boligorganisation-
ens ansatte. Det bliver derved muligt efterfølgende at foretage opfølgning og afrapportering af målepunk-
terne (samlet benævnt forvaltningsrevision). Ved denne proces bliver det muligt at kontrollere, om driften 
af boligorganisationen sker under skyldig hensyntagen til de målsætninger, som organisationsbestyrelsen 
har fastlagt.

6.3.2 STATUS PÅ ENERGILEDELSE
Det følgende afsnit beskriver i hvor høj grad boligorganisationerne har implementeret energiledelse i dels 
den daglige drift og dels i den overordnede strategi for organisationen.

Statusbeskrivelsen af energiledelse er baseret dels på resultaterne fra casestudierne af boligorganisa-
tionerne dels den gennemførte survey. Casestudierne har givet en kvalitativ dækning af energiledelse, 
mens surveyen på mere kvantitativ vis har afdækket brug af energiledelse i boligorganisationerne. Hvis 
ikke andet er nævnt i den følgende statusbeskrivelse er resultatet indtryk fra casestudierne – dvs. der 
henvises specifikt til survey, når der anvendes resultater her fra til at underbygge beskrivelsen.

I bilag 5 – 7 kan surveyresultater, interviewguide til casestudier samt referater fra enkelte caseinterviews 
findes.
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Følgende temaer har været gennemgående for survey og casestudier, og anvendes i beskrivelsen af arbej-
det med energiledelse i boligorganisationerne :

 • Organisering
 • Strategi, politik, procedurer og forvaltningsrevison
 • Energistyring
 • Kompetencer og ressourcer
 • Identificering af energispareprojekter
 • Godkendelse og finansiering af energispareprojekter
 • Energimærkningsordningen
 • Energirigtig projektering 
 • Energirigtigt indkøb
 • Adfærdspåvirkning

Indledningsvist i hvert afsnit opsummeres styrker og svagheder for boligorganisationerne mht. hvert tema i 
blå bokse. Denne opsummering er et udtryk for en generalisering og passer derfor på nogle organisationer 
mens karakteristikken ikke passer på andre organisationer. Opsummeringen er en vurdering på basis af 
case-studier og suvey foretaget af Rambøll og Beierholm.

6.3.2.1 ORGANISERING

Styrker:
 •  Flere organisationer er i gang med en restruk-

turering, hvor energiledelse konsolideres 
mærkbart. 

Svagheder:
 •  Generel mangel på formel energiledelsesorga-

nisation. 
 •  Energiledelse er kun i ringe grad forankret i 

ledelsen. 
 •  Ansvarsfordeling forskellige steder i organisa-

tionen er i mindre grad formaliseret.
 •  Mindre boligorganisationer har generelt færre 

ressourcer til varetagelse af energiledelse

Den overordnede organisering af administrationen i boligorganisationerne synes på baggrund af case-
studierne mere eller mindre ensartede. Øverste niveau er en forretningsfører eller direktør, og derefter en 
række forskellige afdelinger herunder bl.a. en økonomiafdeling og en driftsafdeling. I driftsafdelingen er der 
typisk tilknyttet et antal inspektører, der hver har ansvaret for driften af en række afdelinger. Dertil kommer 
evt. en eller flere tværgående afdelinger, der supporterer driften i boligafdelingerne.
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Figur 6.8 nedenfor viser et eksempel på et organisationsdiagram, der konkret er et udsnit af AL2boligs 
organisation. 

FIGUR 6.8 EKSEMPEL PÅ OVERORDNET ORGANISATIONSDIAGRAM, UDSNIT AF AL2BOLIG
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Casestudierne viser, at der er nogen variation i graden af forankring af energiledelsen i organisationen. I nogle 
tilfælde har energiledelse og energioptimering ledelsens bevågenhed, hvilket betyder, at medarbejderne i de 
enkelte niveauer i organisationen i højere grad prioriterer opgaven. Men casestudierne viser også eksempler 
på, at det i overvejende grad er op til den enkelte medarbejders sunde fornuft, hvordan energioptimering 
bearbejdes. Flere af organisationerne er dog i en udviklingsfase, som går mod, at energiledelse får en 
højere prioritering, og at det dermed i højere grad forankres i organisationen. 

At energiledelse i dag i overvejende grad ikke er forankret i organisationen understøttes af surveyens 
resultater. Her fremgår det, at det kun er en mindre del (27 pct.) af boligorganisationerne og fælles-
administrationerne, som angiver, at de eller boligafdelingerne herunder har en egentlig energiledelses-
organisation. Knap 60 pct. af boligorganisationerne og boligafdelingerne har dog udpeget en energiansvarlig. 
Desuden vurderer majoriteten af boligorganisationerne og fællesadministrationerne, at der prioriteres 
ressourcer til varetagelse af energiledelse i boligorganisationerne og boligafdelingerne. Dog er gruppen 
af boligorganisationer og fællesadministrationer, som mener, at det ikke eller kun i ringe grad er tilfældet, 
relativt stor (36 pct.). Resultaterne fra survey kan ses på Figur 6.9 og Figur 6.10.
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FIGUR 6.9 ETABLERET ENERGILEDELSE I BOLIGORGANISATIONEN OG BOLIGAFDELINGERNE
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

FIGUR 6.10 AFSÆTNING AF RESSOURCER TIL VARETAGELSE AF ENERGILEDELSE I 
BOLIGORGANISATIONEN OG BOLIGAFDELINGERNE
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Én case er EMAS-certificeret, hvilket betyder, at den har en hel organisation opbygget omkring 
miljøledelsesprogrammet. Der er derfor fokus på, at enhver medarbejder er opmærksom på mulige 
miljøpåvirkninger i deres daglige virke. Samme caseorganisation omtaler formelle og uformelle netværk 
af ejendomsfunktionærer, hvor de udveksler erfaringer på tværs af afdelinger – inkl. erfaringer på 
energiområdet.
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6.3.2.2 FORVALTNINGSREVISION, STRATEGI, POLITIK OG PROCEDURER

Styrker:
 •  Flere organisationer er på vej med strategiud-

vikling indenfor energiområdet.
 • Brug af grønne regnskaber flere steder.

Svagheder:
 •  Manglende politik og målsætninger for energi 

og bæredygtighed både på afdelings- og  
organisationsniveau.

 •  Ingen formelle procedurer for energiledelse, 
herunder udarbejdelse af handlingsplaner og 
redegørelser.

 •  Meget begrænset forvaltningsrevision på 
energiområdet.

Casestudierne viste, at arbejdet med energiledelse og energibesparelser prioriteres forskelligt i 
boligorganisationerne, og deres ambitionsniveau varierer meget. Nogle organisationer ønsker at gå i front, 
mens andre i højere grad bestræber sig på at overholde lovgivningen. 

Enkelte har formuleret en egentlig strategi og energipolitik, mens der ikke er nogen af casene der har sat 
sig målsætninger for energibesparelser og energieffektivisering. Som en del af EMAS-certificeringen, skal 
der opstilles målsætninger, hvilket dog kun omfatter forbrug i administrationen og dermed ikke forbruget 
ude i afdelingerne. 

På overordnet niveau er der generelt ikke etableret faste procedurer for handlingsplaner og opfølgning på 
mål og politik – hvilket selvsagt hænger sammen med den manglende politik. 

I flere cases blev der tidligere lavet grønne regnskaber, men bortset fra én organisation er dette 
nu nedprioriteret, da der ikke blev vist interesse for det i boligafdelingerne, og de dermed ikke gav 
merværdi. 

Flere cases er optaget af større fusioner og organisationsændringer, og de giver udtryk for, at de stadig er i 
gang med at udvikle strategier, hvilket inkluderer energipolitik og procedurer. Eksempelvis er målet hos én 
organisation, hvor der er stor opbakning fra ledelsen til udførelse af energiledelse, at der skal laves grønne 
regnskaber til alle afdelinger fra 2010. De grønne regnskaber skal anvendes til at lave en målrettet indsats 
for at nedbringe energiforbruget. 

EMAS blev oprettet i en case som styringsprogram for energiledelse for at leve op til 
forvaltningsrevisionen. 

I forhold til indførelse af forvaltningsrevision på energiområdet, ses dette alene gennemført i meget begrænset 
omfang. Dette begrundes primært med to forhold. For det første er man i mange boligorganisationer først 
nu ved at få fokus på energiområdet, hvorfor der mangler de fornødne rammer for at kunne foretage 
opfølgning herpå. For det andet vurderes området også vanskeligt håndterbart i forhold til at opstille 
egentlige målepunkter, som det også er muligt efterfølgende at foretage opfølgning på, uden en væsentlig 
arbejdsindsats til følge.
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6.3.2.3 ENERGISTYRING

Styrker:
 •  I vid udstrækning er der implementeret energi-

styring i boligorganisationerne, hvor især var-
meforbrug registreres hver måned.

 •  Udbredt brug af elektroniske energistyringssy-
stemer.

Svagheder:
 •  Energistyringen er ikke konsekvent og syste-

matisk. Manglende brug af benchmarks til at 
prioritere indsatsen.

 •  Manglende opfølgning på indsamlede data.  
Risiko for forsinket aktion på overforbrug.

Energistyring er betegnelsen på den del af energiledelse, som omhandler måling af energiforbrug samt 
statistisk behandling af måledata og efterfølgende analyse. 

Figur 6.11 viser, at en stor del af organisationerne har etableret systematisk energistyring i nogen eller i høj 
grad (63 pct.). Casestudierne viste, at det primært er de lokale varmemestre  / ejendomsmestre, der står for 
at indsamling og registrering af data.

FIGUR 6.11 ETABLERING AF SYSTEMATISK ENERGISTYRING I BOLIGORGANISATIONEN
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Ikke overraskende viser både casestudie og survey at boligernes individuelle elforbrug sjældent indsamles, 
da det afregnes direkte med forsyningsselskabet. I ejendomme med fælles varmecentral, hvilket udgør 
størstedelen af afdelingerne, registreres det samlede varmeforbrug. Desuden indsamles data for det fælles 
elforbrug, hvilket er forbrug i opgange, fælleslokaler mm. Surveyen viser, at indsamlingen af energiforbrug 
i overvejende grad foregår manuelt, se Figur 6.12. 
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FIGUR 6.12 INDSAMLING AF EL- OG VARMEFORBRUG PÅ FÆLLESAREALER
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

Mht. fjernaflæsning gav flere cases udtryk for, at meromkostningerne til installationen er for stor til at 
kunne modsvare gevinsten. Den umiddelbare fordel ved at etablere fjernaflæste målere frem for manuel 
registrering er, at større afvigelser i forbruget vil blive registreret med det samme og ikke først ved næste 
månedsaflæsning. Dette forudsætter dog, at der er afsat ressourcer til at følge op på forbruget regelmæssigt. 
Én boligorganisation overvejer at installere fjernaflæsning på udvalgte steder, hvor der er et urimeligt og 
uforklarligt højt forbrug. Nogle cases ønsker på den anden side, at aflæsningerne også fremadrettet skal 
ske manuelt, da dette synes at have en positiv sidegevinst. Det sikres herved, at ejendomsfunktionærerne 
også fysisk besigtiger varmecentralen med jævnlige intervaller. De kan på denne måde blive opmærksom 
på uhensigtsmæssige forhold, som ikke nødvendigvis opfanges via energiregistreringen. 

Det er afdelingerne selv, der skal finansiere etableringen af de fjernaflæste målere. Selvom nogle 
organisationer har formået at formidle fordelene ved fjernaflæste målere, er tilliden til rentabiliteten ved 
merinvesteringen til fjernaflæsning generelt ikke stor nok.

Det er i dag lovpligtigt med individuel afregning af både el- og varmeforbrug. Det har vist sig, at etablering 
af individuel afregning af forbrug har givet store besparelser i sig selv, da forbrugerne derved bliver mere 
adfærdsbevidste. Den individuelle afregning viste sig dog også at have negative konsekvenser, da nogle 
beboere ønskede at spare så meget, at der opstod skimmelsvamp i lejlighederne. 

Varmeforbruget registreres i hovedreglen hver måned, mens elforbruget indsamles årligt i forbindelse 
med afregningen. Flere af de medvirkende cases anvender et elektronisk energistyringssystem, hvori de 
manuelt aflæste forbrug indtastes. Energistyringssystemet giver alarmer, hvis forbruget afviger for meget 
i forhold til det budgetterede. 
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Bortset fra ét tilfælde har alle casestudierne en form for analyse eller validering af de registrerede forbrug. 
Ansvar for vurdering af forbrug ligger for hovedparten af organisationerne centralt hos inspektørerne eller 
i en tværgående energigruppe. Enkelte cases anvender eksterne konsulenter. Det er desuden indtrykket, 
at de lokale ejendomsfunktionærer generelt validerer det aflæste forbrug ud fra deres erfaring, når de 
registrerer det. Mht. analysen er der derved et udbredt samarbejde mellem inspektørerne og de lokale 
ejendomsfunktionærer. 

Surveyen viser at forbrugsdata analyseres i overvejende grad på månedlig basis, se Figur 6.13 nedenfor. 
Resultater fra surveyen indikerer desuden, at forbruget fortrinsvis analyseres ved at sammenligne 
med tidligere års forbrug. Kun i mindre grad anvendes benchmarks for lignende boligorganisationer og 
graddagekorrigerede forbrug. Generelt anvendes energidata i den daglige drift og i mindre grad til at 
fokusere og prioritere indsatsen.

FIGUR 6.13 HVOR OFTE ANALYSERES DET REGISTREREDE ENERGIFORBRUG
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Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

6.3.2.4 KOMPETENCER OG RESSOURCER

Styrker:
 •  Der er de fleste steder tilgængelige ressourcer 

og kompetencer i organisationerne til den dag-
lige varetagelse af energistyring mv.

Svagheder:
 •  Behov for eksterne spidskompetencer til bl.a. 

energibevidst projektering og gennemgang af 
energisparemuligheder.

For at dække energiledelsen tilfredsstillende bør de relevante medarbejdere bestride kompetencer indenfor 
overordnet energiledelse, energistyring, energirigtig projektering, drift og vedligehold af energiforbrugende 
apparatur. Derudover skal området prioriteres, så der er en tilpas mængde ressourcer til at varetage 
opgaven.

Generelt giver casestudierne indtryk af, at kompetencerne indenfor energiområdet er tilfredsstillende 
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i forhold til det daglige arbejde. Nogle steder får de lokale ejendomsfunktionærer en intern oplæring 
i energistyring, og der er også eksempler på afholdelse af temamøder med relevante emner indenfor 
energi. 

Der er dog også cases, der ønsker en generel opgradering af kompetencerne indenfor energiledelse på 
de forskellige relevante niveauer i organisationen. Det er ligeledes tilkendegivet, at kompetenceniveauet i 
forhold til energi decentralt kan variere meget. 

Trods manglende energiledelsesorganisation vurderer hovedparten af boligorganisationerne og fælles-
administrationerne i surveyen, at der afsættes ressourcer i boligorganisationerne og boligafdelingerne til 
varetagelse af energiledelse. 21 og 40 pct. mener, at der hhv. i høj grad eller i nogen grad afsættes 
ressourcer til varetagelse af opgaven, mens 25 og 11 pct. vurderer, at det hhv. kun sker i ringe grad, eller 
at der slet ingen ressourcer afsættes.

Casestudierne giver en blandet opfattelse af, hvor godt de tilgængelige ressourcer dækker behovet; langt hen 
af vejen er det dog indtrykket at ressourcerne er tilfredsstillende. Flere steder afhænger ambitionsniveauet 
direkte af ressourcerne i stedet for omvendt. Enkelte cases giver dog udtryk for, at ressourcerne ikke 
strækker til at organisationen kan varetage energiledelse.

6.3.2.5 IDENTIFICERING AF ENERGISPAREPROJEKTER

Styrker:
 •  Brug af ekstern specialistviden til energieffekti-

visering (evt. i partnerskab med eksterne kon-
sulenter).

 •  Brug af helhedsplaner og fremtidssikringsplaner 
i nogen udstrækning.

 •  Brug af energiselskaber til udførelse af energi-
gennemgang.

Svagheder:
 •  Begrænset brug af benchmarking til at fokusere 

indsatsen.
 •  Lille brug af energispareforslag fra energimærk-

ningsordningen.
 •  Manglende systematisk overblik over installa-

tioner og potentiale.
 •  Manglende opfølgning på gennemførte energi-

besparende foranstaltninger og effekten deraf.

Ifølge casestudierne identificeres energibesparende foranstaltninger i den almene boligsektor på forskellig 
vis. I nogle tilfælde har de lokale ejendomsfunktionærer ideer til mindre energioptimeringsprojekter, men 
generelt opstår projekterne centralt i organisationen eller via en ekstern konsulent. 

Energioptimerede renoveringsprojekter
Energiprojekterne i den almene boligsektor i dag, er ofte en del af et større renoveringsprojekt. Når et 
vedligeholdelsesprojekt skal gennemføres, identificeres relevante energioptimeringsprojekter. Det er 
renoverings- og vedligeholdelsesaspektet og ikke energioptimeringen der er motivationen for at igangsætte 
et projekt. I mange vedligeholdelsesprojekter er der desuden et energispareaspekt grundet den teknologiske 
udvikling. Eksempelvis udskiftning af vinduer har en stor energibesparende effekt, uanset hensigten med 
vinduesudskiftningen. 

Helhedsplaner, der siger noget om en afdelings udvikling i en given retning, kan ligeledes inkludere 
energioptimering. Men der er ikke noget decideret krav til energieffektivisering af installationerne. 
Helhedsplanerne er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. 
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Tilsvarende laver en enkelt større boligorganisation fremtidssikringsprojekter af sine afdelinger. Tanken 
med at gennemføre sådanne er at have gode boliger i fremtiden, der passer til fremtidige behov. En del af 
fremtidssikringen er en energigennemgang. 

Eksterne konsulenter 
Flere organisationer bruger eksterne konsulenter til at identificere energibesparende foranstaltninger og til at 
lave energigennemgange. I nogle tilfælde er samarbejdet etableret som en egentlig partnerskabsaftale, hvor 
bidraget til konsulenterne afhænger af mængden af identificerede energibesparende foranstaltninger. 

I én boligorganisation anvendes specialistviden hos en ekstern leverandør til at optimere energivarme-
centralen. Aftalen er en ESCO-lignende6 servicepakke, der bl.a. indebærer en grundig energigennemgang, 
indregulering af anlæg og forslag til udskiftning af defekte eller slidte komponenter. Ydelsen til konsulenterne 
svarer til den garanterede besparelse i en ”No cure no pay”-model. 

Én enkelt case er i gang med et udviklingsprojekt, der omhandler generelle muligheder for brug af ESCO. 
Udviklingsprojektet skal give ideer til hvordan barrierer for ESCO-løsning kan overkommens. Barriererne 
inkluderer dels manglende viden, og dels at der ikke er en skelnen mellem drift og investering, som 
eksempelvis i en kommune. 

Flere boligorganisationer modtager energiselskabernes rådgivning, mod at selskaberne får indberet-
ningsretten af de realiserede energispareprojekter. Én case får på denne måde lavet systematiske 
energigennemgange og forslag til energibesparende foranstaltninger baseret på faktisk forbrug. Denne 
case ønsker at motivere afdelingerne så alle (i praksis 80–90 pct.) vil få lavet en energigennemgang i løbet 
af nærmere fremtid. 

I en enkelt case anvendes energidata til at prioritere indsatsen. Energidata sammenlignes med tidligere år 
og forbrug i tilsvarende bygninger.

6.3.2.6 GODKENDELSE OG FINANSIERING AF ENERGISPAREPROJEKTER

Styrker:
 •  Gode låne- og tilskudsvilkår i den almene bolig-

sektor.
 •  Udbredt brug af energiselskabernes midler til 

energibesparelser.

Svagheder:
 •  Kun lille grad af systematisk præsentation af 

driftsøkonomiske fordele ved projekter, når de 
skal fremlægges for afdelingsmøde.

 •  Adfærdsbetingede usikkerheder omkring reali-
seringen af besparelserne.

 •  Manglende krav til totaløkonomi og energibespa-
rende foranstaltninger i investeringsprojekter.

Alle projekter, der inkluderer en huslejestigning, skal godkendes på afdelingsmøde. Energibesparende 
foranstaltninger betragtes i sig selv som forbedringsarbejde, hvorfor det skal finansieres over huslejen evt. 
kombineret med brug af trækningsretten i Landsbyggefonden og /eller dispositionsfondsmidler. 

6  ESCO (energy service company). ESCO-konceptet er et partnerfællesskab mellem ESCO og kunde, hvor begge parter har et 
incitament til at optimere driften af det energiforbrugende udstyr. En ESCO gennemfører således forbedringer, der er med til at 
reducere energiforbruget i en bygning, og denne energibesparelse finansierer ESCOens ydelse.
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Ifølge interviewpersonerne i casestudierne skal beboerne have et incitament – økonomisk eller komfort-
mæssigt – for at stemme et projekt igennem. Bortset fra relativt få tilfælde er energibesparelser, set ud fra et 
klimamæssigt perspektiv, ikke et væsentligt opmærksomhedspunkt hos beboerne. Flere boligorganisationer 
har øje for, at formidlingen af projektets betydning for energiregningen skal gøres forståelig for beboerne. 

Andre er ikke interesseret i at kvantificere besparelsen, da beboernes adfærd betyder at den reelle 
besparelse varierer meget. Endvidere anføres ejer /lejer problematikken som en begrundelse for manglende 
tilslutning til foreslåede forbedringer, derved at lejerne her og nu påvirkes af en huslejestigning, mens den 
efterfølgende besparelse på energiforbruget først fuldt ud slår igennem senere og derved kommer andre 
lejere til gode.

En enkelt case har en overordnet strategi for brug af dispositionsfondsmidlerne. Strategien er, at projekter 
skal indeholde energibesparelser eller tilgængelighed, hvis de skal støttes centralt via dispositionsfond. 
Støtten gives som et årligt ydelsestilskud, der for energibesparelsernes vedkommende tildeles som en årlig 
ydelsesstøtte, der modsvarer de årlige merydelser (fratrukket de realiserede energibesparelser) ved at 
vælge energibesparende foranstaltninger. 

En stor del af caseorganisationerne ”sælger” energibesparelserne til energiselskaberne, der har en statslig 
forpligtelse til at realisere energibesparelser i Danmark. Selskaberne har i høj grad metodefrihed, og de 
kan opfylde deres forpligtelse ved at give rådgivning såsom udførelse af energigennemgange eller ved at 
yde støtte /tilskud til investeringen. Dog er der krav om, at de til Energistyrelsen indberettede besparelser 
skal være realiserede. 

6.3.2.7 ENERGIMÆRKEORDNING (EMO)
Mange boligorganisationer har gennemført EMO mens andre er ved at sende den i udbud, hvor overholdelse 
af lovgivningen er det primære incitament for udfærdigelsen af mærket. Endelig er der en gruppe der 
afventer endelig afklaring fra Energistyrelsen om nyt revideret mærke. Ifølge surveyen har over 61 pct. af 
boligorganisationerne i høj og i nogen grad gennemført EMO. 

Generelt er de adspurgte caseorganisationerne ikke ovenud begejstret for EMO, som flere mener ikke er 
en energimæssig rentabel ordning. Mængden af gode energibesparende projekter er for få og modsvarer 
ikke omkostningerne til udfærdigelse af energimærkerne. Surveyen viser, at hhv. 12 og 31 pct. i høj og 
nogen grad har planlagt projekter som følge af energimærkerne. Surveyen viser desuden, at boligorgani-
sationerne kun i mindre grad stiller særlige krav i forbindelse med udarbejdelse energimærkerne (ca. 40 
pct.). 

En enkelt case ønsker at EMO skal give en reel merværdi. I øjeblikket er organisationen under overvejelse 
om en partnerskabsaftale med et energiselskab, der bl.a. indebærer EMO som underleverance og hvor 
energiselskabet får indberetningsretten til energibesparelserne. En anden boligorganisation udtrykker, 
at EMO giver lejlighed til at registrere dele af bygningsmassen, som organisationen ikke tidligere var i 
besiddelse af.

At mærket skal udarbejdes af en ekstern konsulent giver både fordele og ulemper. Ulempen er, at 
konsulenten ikke kender bygningen i forvejen, men til gengæld kommer den eksterne part med nye øjne 
på de eksisterende installationer. 

En case udtrykte at kravene i EMO har for lidt fokus på varmecentral, ventilation og bløde virkemidler 
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(adfærd). En anden foreslår at der udvikles forskellige energimærkestandarder med forskellige krav og 
forskellige formål til hhv. nybyggeri og eksisterende byggeri.

6.3.2.8 ENERGIRIGTIG PROJEKTERING

Styrker:
 •  Udbredt evaluering af projekter i forhold til 

energioptimering.
 •  Brug af faktisk forbrug frem for teoretiske be-

regninger som grundlag for beregnede energi-
besparelser.

Svagheder:
 •  Manglende formaliserede procedurer til sikring 

af energirigtig projektering.
 •  Manglende brug af totaløkonomi som parame-

ter for projekteringen.
 •  Manglende krav til energirigtig projektering til 

eksterne rådgivere.

Ingen af de anvendte cases har formaliserede procedurer, som sikrer energirigtig projektering til hver en tid. 
Flere af boligorganisationerne laver dog en evaluering eller en screening af projekter mht. energioptimering, 
idet der er en udveksling mellem en energigruppe og de projekteringsansvarlige. En enkelt case mener, at 
det forhold at man internt i huset selv står for byggestyringen medfører et forøget fokus på energirigtig 
projektering. Alle boligorganisationer følger de lovgivningsmæssigt fastsatte krav, så renoveringsprojekter 
af en vis størrelse optimeres efter gældende energikrav i bygningsreglementet.

Totaløkonomi er ikke en parameter, der generelt anvendes konsekvent i caseorganisationerne, om end 
dette resultat står i kontrast til surveyen, hvor hovedparten af de adspurgte angiver, at de anskuer 
renoveringsprojekter ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Flere af de involverede cases er ikke interesserede 
i at kvantificere en beregnet driftsbesparelse overfor beboerne, da der er for mange usikkerheder ved 
en sådan kvantificering. Det begrundes desuden i, at der ikke er efterspørgsel for energibesparende 
foranstaltninger og totaløkonomi fra beboernes side. Omvendt er der dog flere organisationer der har den 
beregnede driftsbesparelse med som en fast parameter, når et givent forbedringsprojekt skal præsenteres. 
Og her er indtrykket, at beboerne er interesseret i energibesparende foranstaltninger, hvis der er et 
økonomisk eller komfortmæssigt incitament. 

En case ønsker at anvende energistyringsprogrammet og registrerede energidata på faktisk forbrug som 
grundlag for estimering af besparelsespotentiale ved en given energioptimering. Flere organisationer giver 
således udtryk for at det faktiske forbrug som grundlag for potentialeberegninger er klart at foretrække 
frem for teoretiske vurderinger, idet usikkerheden reduceres. 

6.3.2.9 ENERGIRIGTIGT INDKØB

Styrker:
 •  I overvejende grad indkøbes energieffektive 

hvidevarer

Svagheder:
 •  Ingen formelle procedurer for indregning af 

totaløkonomi ved indkøb.
 •  Stor grad af decentralt indkøb, hvorved der er 

risiko for uhensigtsmæssige indkøb.

Det er forskelligt hvilke apparater, der i de enkelte lejemål ejes af hhv. afdelingerne eller af beboerne. 
Derved varierer det, i hvor høj grad boligafdelingerne kan påvirke energiforbruget via indkøb. I nogle 
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tilfælde leveres boligerne udstyret med samtlige hvidevarer, og i andre boliger skal beboerne selv komme 
med hvidevarer. Tilsvarende er der i nogle boligafdelinger fællesvaskeri, mens enkelte lejemål selv har 
vaskemaskine. 

Figur 6.14 viser, i hvor høj grad boligafdelingerne ejer hvidevarer, der er placeret i de enkelte lejemål.

FIGUR 6.14 HVIDEVARER I LEJEMÅL, DER EJES AF BOLIGAFDELINGERNE
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n = 81 boligorganisationer og fællesadministrationer.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Survey blandt boligorganisationer.

En stor del af caseorganisationerne har lavet indkøbsaftaler for fælles elforbrug. I mange organisationer 
indhentes tilbud centralt, og afdelingerne kan så benytte tilbuddene, hvis de vil. Nogle organisationer går 
sammen og laver én licitation om året med henblik på at opnå fordelagtige prisaftaler. 

Én af caseorganisationerne har etableret en egentlig central indkøbsafdeling, der dog har mindre end et år 
på bagen. Mange afdelinger har benyttet sig af tilbuddene fra den centrale indkøbsafdeling. 

Generelt er der ingen formelle beskrivelser af, hvordan totaløkonomi skal indgå i kravspecifikationen. 
Men det er indtrykket at organisationerne som oftest køber energieffektive produkter, hvor det er muligt. 
Ifølge surveyen svarer hhv. 57 og 37pct. af respondenterne at der i høj og i nogen grad indkøbes de mest 
energieffektive (A, A+, A++) hvidevarer. 

I en enkelt case ligger alt indkøb hos de lokale varmemestre.

6.3.2.10 BEBOERADFÆRD

Styrker:
 •  Boligorganisationernes interne informations-

kanaler er en direkte (men ikke nødvendigvis 
effektiv) kilde til beboernes opmærksomhed.

Svagheder:
 •  Påvirkning af adfærd prioriteres kun i mindre 

omfang.
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I den almene boligsektor er der individuel afregning af både varme- og elforbrug. Oftest er der dog fælles 
varmeforsyning, så afdelingerne kender det samlede varmeforbrug, og kan også i nogen udstrækning 
påvirke forbruget. Det individuelle elforbrug har afdelingerne derimod generelt ingen kendskab til, hvorfor 
det er mere vanskeligt at prioritere indsatsen.

Flere cases forsøger at påvirke beboernes adfærd via brugsvejledning af radiatorer og udluftning via 
lejemapper, beboerblade, intranet og kampagner. En enkelt større boligorganisation har desuden lavet et 
miljøkatalog, der inspirerer til miljø- og energieffektivitet indenfor f.eks. vaskeri, fællesarealer, lejlighed. 

Én case ønsker at gøre brug af den lokale tv-kanal. Det giver ekstra synlighed og er gavnligt for folk 
uden computer. En anden organisation arbejder med et konkret projekt, hvor der skal uddannes lokale 
energiambassadører.

Flere cases forsøger at påvirke adfærden gennem ejendomsfunktionærernes daglige dialog med beboerne, 
uden at dette dog er et særligt fokusområde. Desuden rådgives beboerne, når der er problemer med 
eksempelvis for høje varmeregninger og indeklimaet. 

Én anden case foreslår, at der kunne stilles krav til brug af lejligheden. Via overvågning af f.eks. luftfugtighed 
kan man se om krav til udluftning overholdes.

Surveyen viser, at boligorganisationerne generelt ikke prioriterer adfærdspåvirkning. Eksempelvis forsøger 
kun få boligorganisationerne i nogen grad at påvirke beboerne til at slukke lyset på fællesarealer. Dette kan 
dog til dels bunde i ønsket om at oplyse fællesarealer grundet tryghed. 

6.4 EFFEKTIV ENERGILEDELSE I BOLIGORGANISATIONERNE
Følgende afsnit præsenterer bedste praksis og yderligere tiltag til effektiv energiledelse i boligorganisa-
tionerne. I afsnit 6.5.1 præsenteres et eksempel på forvaltningsrevision for energiområdet. 

Bedste praksis for energiledelse i boligorganisationerne er sammensat af observationer på tværs af 
casestudierne, og er således ikke udtryk for energiledelse i en konkret boligorganisation. 

De yderligere tiltag rækker ud over erfaringer fra casestudier og survey og baserer sig således på Rambølls 
erfaringer fra andre sektorer suppleret med viden fra litteraturstudier. Samlet set er formålet med 
nærværende afsnit derved at inspirere til en effektivisering af forretningsgangene i boligorganisationerne 
mht. energiledelse og energioptimering. 

De enkelte boligorganisationer, der har medvirket i undersøgelsen, er meget forskellige. Nogle er store og 
relativt topstyrede, mens andre er mindre, har færre ressourcer og er drevet af entusiaster på energiområdet. 
Bedste praksis, der præsenteres i følgende afsnit, kan derfor ikke nødvendigvis anvendes direkte i alle 
organisationer, men skal tilpasses den enkelte boligorganisations struktur og kultur. 

I Figur 6.15 er de væsentligste punkter til de enkelte punkter under effektiv energiledelse opsummeret. 
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FIGUR 6.15 SAMMENFATNING AF EFFEKTIV ENERGILEDELSE

ORGANISERING n Forankring i toppen af organisationen
n Understøttelse af beslutningsprocesser på alle niveauer
n Tværgående energienhed
n Klar tildeling af roller og beslutningsområder

FORVALTNINGSREVISION MM. n Formulering af strategi og mål i dels organisation og dels afdelingerne
n Overblik over potentiale for energibesparelser
n Etablering af faste procedurer for daglig drift og periodevis revision

ENERGISTYRING n Etablering af faste procedurer for energistyringen
n Effektivisering gennem forbedret adgang til information
n Prioritering af indsatsen via øget vidensniveau om forbrug
n Brug af elektronisk automatiseret energistyring

IDENTIFICERING AF
ENERGISPAREPROJEKTER

n Brug af eksterne parter, der kan tilføre ressourcer og spidskompetencer
n Gennemførelse af fokuserede energigennemgange udført fx af energiselskaber
n Systematisk brug af data for energistyring

ENERGIRIGTIG PROJEKTERING n Energiaspekt medtages i alle relevante beslutninger
n Design og projektering af bæredygtigt byggeri koster tid og penge
n Udvikling af værktøj til energirigtig projektering

BEBOERADFÆRD n Fokusering på storforbrugere
n Segmentering af beboere, der påvirkes af forskellige mekanismer
n Oplysning om resultater mm. giver fællesskabsfølelse

PRÆSENTATION AF
ENERGISPAREPROJEKTER

n Udarbejdelse af standardpræsentation, som boligorganisationerne
 kan anvende til at præsentere fordele og ulemper ved projekt for beboerne

FINANSIERING AF ENERGI-
SPAREPROJEKTER

n Finansiering via huslejestigninger, Landsbyggefonden og trækningsretten
n Brug af tilskud fra energiselskaberne

6.4.1 ORGANISERING
For at sikre, at energiledelsen prioriteres i den udstrækning, det er nødvendigt, er det vigtigt, at systemet 
er forankret i toppen af organisationen. Øverste myndighed skal godkende strategi og politik, og det 
overordnede ansvar for energiledelse kan med fordel ligge hos direktøren af administrationen. Dernæst 
bør det række ud til alle medarbejdere, der kan påvirke forbruget i driften eller via fremtidige projekter. 
Organiseringen skal derved understøtte beslutningsprocesser på alle niveauer, så roller og ansvarsfordelinger 
er synlige og veldefinerede for alle implicerede parter.

Det synes hensigtsmæssigt at have tværgående enheder i administrationen, der kan supportere de enkelte 
inspektører og afdelinger mht. energi. Afhængig af boligorganisationens størrelse kan denne enhed fungere 
som en afdeling, som et team eller evt. blot en enkelt energiansvarlig. Det væsentlige er, at uanset størrelse 
skal organisationen have en enhed, der tager initiativer og som har faglig ekspertise indenfor energi. 

Figur 6.16 og Tabel 6.1 viser hhv. et eksempel på en energiledelsesorganisation i en boligadministration og 
roller og ansvarsfordelinger for de enkelte afdelinger /enheder i organisationen.
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FIGUR 6.16 EKSEMPEL PÅ ENERGILEDELSESORGANISATION I EN BOLIGADMINISTRATION

 
Energi & bæredygtighed
– ansvar for fremdrift 

og koordinering ml. aktører

Byggeri
– ansvar for energirigtig 
projektering/renovering

Ejendomsfuntionærer
– ansvar for energistyring

og effektiv daglig drift

Driftsafdeling
– ansvar for energi-

optimering i drift

Økonomi
– energirigtigt indkøb

Direktion
– overordnet ansvar for 

energiledelse

TABEL 6.1 OVERBLIK OVER ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER I EN ENERGILEDELSESORGANISATION

Direktion – overordnet ansvar for formulering af strategi, politik og målsætninger
– overordnet ansvar for energiledelsens effektivitet
– godkendelse af handlingsplaner

Energi & bæredygtighed –  ansvarlig implementering af hensigtsmæssige værktøjer til sikring af effektiv 
energiledelse

–  ansvarlig for koordinering og flydende kommunikation mellem aktører i 
organisationen

– udarbejder redegørelse og handlingsplaner for organisationen
– adfærdspåvirkning

Driftsafdeling – overordnet ansvar for energistyring i afdelingerne
– overordnet ansvar for energioptimal drift
– overordnet ansvar for energibudget
– identificering af energibesparende foranstaltninger

Ejendomsfunktionærer – daglig energistyring
– daglig kontakt til beboerne

Økonomi – energirigtigt indkøb

Byggeri – sikring af energirigtig renovering og projektering

Formelle og uformelle netværk mellem ejendomsfunktionærerne er en hensigtsmæssig måde at udveksle 
erfaringer på tværs af afdelinger. Dette kan f.eks. give ideer til energibesparende foranstaltninger i det 
daglige, brug af nyttige værktøjer og metoder til at påvirke beboerne.
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6.4.2 FORVALTNINGSREVISION, STRATEGI, POLITIK OG PROCEDURER
For at bevidstgøre og synliggøre ambitionsniveauet i boligorganisationen overfor både omverden men i høj 
grad også overfor beboere og medarbejdere er det hensigtsmæssigt, at der formuleres en politik og fastsættes 
konkrete mål for reduktion i energiforbruget eller CO2-udledningen. Repræsentantskabet kan vælge at 
udforme en overordnet politik og evt. understøtte og koordinere afdelingernes indsats. Men kompetencen 
til at fastsætte mål og afsætte midler til gennemførelse af politikken ligger i boligafdelingerne. 

Et godt udgangspunkt for at fastlægge en strategi og en politik og sætte konkrete mål er at skabe et 
overblik over mulighederne for energieffektivisering. Det kan f.eks. ske i forbindelse med de tilbagevendende 
gennemgange af bygningsmassen eller med bistand fra eksterne konsulenter. Desuden er det vigtigt at 
skabe overblik over ressourcebehovet for at realisere mulighederne, både i forhold til den daglige drift og i 
form af investeringer i bygninger og anlæg. 

Når udgangspunktet er kendt, er det vigtigt at kommunikere ud til beboerne, hvilke muligheder der findes 
for at reducere energiforbruget, og hvad der kræves. På basis af denne information er det muligt at få en 
kvalificeret debat om, hvorvidt området skal prioriteres. Denne debat kan munde ud i vedtagelsen af en 
politik, konkrete mål, igangsætning af konkrete handlinger og afsætning af de ressourcer, der kan opnås 
tilslutning til.

Afdelingsbestyrelsen bør overveje at formalisere de dele af indsatsen, som har at gøre med den daglige 
drift, i nogle faste procedurer, som bestyrelsen kan følge op på med regelmæssige mellemrum. Eksempler 
på procedurer kan være: 

 • månedlig indsamling af energiforbrugsdata og en kommenteret rapportering af tallene 
 • fast rubrik i beboerbladet med stof der har at gøre med energibesparelser
 • udarbejdelse af en energifolder, som gives til alle nye beboere i forbindelse med indflytning
 • udarbejdelse af en årlig energihandlingsplan, osv. 

For at fastholde engagementet i arbejdet kan det være rigtig nyttigt at sørge for en regelmæssig revision 
af arbejdet. En årligt opdateret energihandlingsplan kan være et sådant instrument. Et grønt regnskab kan 
ligeledes være en ramme for løbende vurdering af, hvordan arbejdet skrider frem. Det kan desuden være 
nyttigt at inddrage indsatsen på energiområdet i forvaltningsrevisionen. Derved fås en ekstern vurdering 
af, hvor effektivt organisationen arbejder med de vedtagne mål og procedurer, se også afsnit 6.4.1.

6.4.3 ENERGISTYRING
Energistyring er et element i et energiledelsessystem, som har til formål at effektivisere den daglige drift 
gennem forbedret adgang til information om energiforbruget. Et effektivt energistyringssystem sikrer en 
løbende opsamling og analyse af energiforbruget, så unødigt overforbrug minimeres i den daglige drift. 
Desuden kan energistyring ved kortlægning og benchmarks bruges aktivt til at prioritere indsatsen og 
lokalisere potentielle energibesparelser.

En konstant energistyring skal prioriteres for at minimere unødigt energiforbrug. Formålet med 
energistyringen er dels at effektivisere den daglige drift og dels at prioritere indsatsen i forhold til de 
væsentlige potentialer. Registrering af el- og varmeforbrug bør som minimum foretages hver måned ved 
store forbrugere. 
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Det er hensigtsmæssigt at anvende et elektronisk energistyringssystem, hvor der automatisk kan 
laves sammenligninger, benchmarks og graddagekorrigering. Desuden kan der opsættes alarmer, så de 
ansvarlige kan tage aktion, så snart et givet forbrug varierer for meget i forhold til det budgetterede el- og 
varmeforbrug. 

Fjernaflæsning kan være nyttigt, men det skal ikke nødvendigvis installeres for enhver pris. Fjernaflæsningen 
skal give merværdi i forhold til meromkostningen. Brug af fjernaflæsning bør være fleksibel; på den 
ene side kan fjernaflæsningen være hensigtsmæssig i små afdelinger, hvor det ikke er nødvendigt at 
ejendomsfunktionærer besigtiger varmecentralen hver anden dag. På den anden side kan fjernaflæsning 
være hensigtsmæssig i afdelinger med stort forbrug, hvor eksempelvis en eventuel lækage har større 
konsekvenser.

6.4.4 FINANSIERING AF ENERGISPAREPROJEKTER
Finansiering af energispareprojekter sker typisk via huslejestigninger og hvis det inkluderer et 
renoveringsaspekt kan støtteordninger fra Landbyggefonden ligeledes komme i anvendelse. Derudover kan 
projekter ligeledes finansieres via trækningsretten. 

Idet energiselskaberne har en statslig forpligtelse for at realisere energibesparelser, har de midler til rådighed 
til at tilvejebringe disse besparelser. Disse midler kan derfor fungere som en tilskudsordning til investeringer 
i energibesparende foranstaltninger, hvilket dog kræver at den teoretiske besparelse identificeres. For at få 
den bedste pris for energibesparelserne kan der med fordel laves et udbud.

6.4.5 IDENTIFICERING AF ENERGISPAREPROJEKTER
Surveyen viste, at boligorganisationerne er klar til at investere markant i energibesparende tiltag 
fremover – nærmere betegnet ca. dobbelt så meget som de forgangne år. Dette betyder, at 
boligorganisationerne får et stort behov for at identificere gode energispareprojekter. En evaluering af 
casestudierne viser, at boligorganisationerne godt kan være mere systematiske, hvad angår identificering 
af energispareprojekter. 

Partnerskaber med eksterne parter og energiselskaber kan tilføre ressourcer og spidskompetencer indenfor 
de enkelte kerneområder f.eks. indregulering, varmedistribution, varmeproduktion, vaskeri, ventilation 
og belysning. Det er ikke rentabelt for mindre boligorganisationer at have spidskompetencer indenfor alle 
områder, hvilket gør partnerskabskonstruktionen fordelagtig. 
Energimærkningsordningen giver ifølge caseorganisationerne ikke nævneværdig merværdi i den nuværende 
form. Energigennemgange, som energiselskaberne udfører mod indberetningsretten til de realiserede 
besparelser, har ifølge undersøgelsen vist sig at være fokuserede og resultatorienterede. Det er en 
hensigtsmæssig måde til at få overblik, hvilket er forudsætningen for at prioritere det videre arbejde. 

Den systematiske energistyring giver et godt datamateriale til at prioritere indsatsen for identificering af 
yderligere energibesparelser. Ved at benchmarke på tværs af afdelinger kan storforbrugerne identificeres 
og evt. potentiale kan afdækkes. Det udarbejdede benchmarkingværktøj kan med fordel anvendes til 
denne øvelse. Beregningsværktøjet kan i dagligdagen anvendes til at vurdere rentabiliteten af et givent 
energibesparende tiltag.

6.4.6 UDBUDSMATERIALE TIL PARTNERSKABSAFTALE OG ESCO-AFTALER
ESCO-konceptet er et partnerfællesskab mellem ESCO og kunde, hvor begge parter har et incitament til at 
optimere driften af det energiforbrugende udstyr. En ESCO gennemfører således forbedringer, der er med til 
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at reducere energiforbruget i en bygning, og den tilhørende driftsbesparelse finansierer investeringen. Dette 
er en grundlæggende motivationsfaktor, da ESCO’ens fortjeneste afhænger af mængden af gennemførte 
besparelser. 

FIGUR 6.17 FORHOLDET MELLEM EN ENERGITJENESTEKONTRAKT OG FORSKELLIGE OMKOSTNINGER

UNDER KONTRAKTFØR KONTRAKT

FORTJENESTE

EFTER KONTRAKT

DRIFT AF ESCO

FINANSIERING

ENERGIFORBRUG

ENERGIFORBRUG

FORTJENESTE

ENERGIFORBRUG

Anm. : Afhængig af kontrakten kan fortjenesten tilfalde ESCO’en alene, eller deles mellem kunde og ESCO. Efter 

kontraktophør tilfalder fortjenesten alene kunden.

En af de væsentlige barrierer for gennemførelse af energibesparende tiltag i den almene boligsektor er, 
at der kan være stor usikkerhed om, hvor stor en besparelse man reelt opnår ved en given indsats. Et af 
midlerne til at mindske denne usikkerhed kan være at indgå partnerskabsaftaler eller omtale ESCO-aftaler, 
hvorved man inviterer en ekstern part til at påtage sig en del af ansvaret for, at der faktisk opnås reelle 
energibesparelser. 

Der er ved at etablere sig et marked for denne type ydelser. Markedet er dog fortsat vanskeligt at 
gennemskue, og det kan være kompliceret at udarbejde en aftale, som sikrer en fordeling af ansvaret for 
realisering af energibesparelser med et minimum af bureaukratiske procedurer for løbende målinger af 
forbruget mv. 

Det kan være en stor hjælp for boligorganisationerne, hvis den almene boligsektor sørger for udarbejdelse 
af vejledende standardkontrakter, som de enkelte afdelinger kan tage udgangspunkt i. 

6.4.7 PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL ENERGISPAREPROJEKTER
Energispareprojekter skal gennem beboerdemokratiet for at blive gennemført, hvorfor præsentationen af 
projektforslagene har stor betydning for projektets skæbne. Hvis beboerne skal stemme for en huslejestigning 
grundet et energispareprojekt, skal de have en motivation til at gøre det. Beboerne vil generelt ikke stemme 
for en efterisolering af klimaskærmen, hvis de ikke har et økonomisk, komfortmæssigt eller ideologisk 
incitament til at gøre det. Energispareprojekter giver sjældent markante visuelle forandringer til gengæld 
kan det både have en besparelse på energiregningen og i nogle tilfælde øges komforten ligeledes.

Det anbefales at udarbejde en standardpræsentation, der kan inspirere boligorganisationerne, når de skal 
præsentere et forslag til et energispareprojekt – eller til en optimeret løsning af et renoveringsprojekt. 
Standardpræsentationen skal på en lettilgængelig måde præsentere økonomien, hvilket inkluderer 
forhøjede lejeudgifter i f.eks. 30 år og sparede energiomkostninger pr. år. De sparede energiomkostninger 
baserer sig på en række antagelser, så der vil uomtvisteligt være nogle usikkerheder forbundet med dette. 
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Forudsætningerne skal derfor ligeledes fremlægges på en måde, så beboerne ikke siden hen føler sig snydt, 
hvis de ikke har opnået den præsenterede besparelse.

6.4.8 ENERGIRIGTIG PROJEKTERING
Energirigtig projektering bør være en integreret del af alle bygge- og renoveringsprojekter i den almene 
boligsektor. Når et projekt omfattes af energirigtig projektering, medtages energiaspektet i alle beslutninger, 
der kan have en betydning for energiforbruget i opførelsesfasen og i særdeleshed i driftsfasen. Herved 
sikres det, at alle relevante muligheder for at optimere projektet overvejes. 

Traditionelt byggeri, hvor der er fokus på tid og budget, resulterer i standardløsninger til relativt lave 
investeringsomkostninger og minimerer omkostninger til projektering. Et byggeri, hvor der er fokus på 
bæredygtighed, kræver løsninger, hvor totaløkonomi indtænkes og som er lokalt tilpasset. Et vellykket 
bæredygtigt byggeriprojekt kræver tid og penge til udvikling, projektering og etablering. 

Formål og metode
Det overordnede formål med energirigtig projektering er at reducere behovet for energi. Det første aspekt 
er derfor at udføre en behovsvurdering og undersøge mulighederne for at reducere behovet for energi. 
Dette kan gøres ved at fokusere på energitjenesten. Når behovet er reduceret i videst muligt omfang, 
skal den projekterende optimere forsyningskilden og distributionen af denne. Alternative løsningsmodeller 
vurderes ud fra en totaløkonomisk tankegang, hvor driftsøkonomi og levetid tages med i betragtning.

De største potentialer for optimering af et byggeprojekt (renovering eller nybyggeri) er i designfasen, hvor 
der endnu ikke er taget begrænsende beslutninger. Desuden er omkostningerne ved designændringer 
minimale i de indledende faser sammenlignet med i de afsluttende faser af et byggeprojekt, hvor der udover 
høje priser desuden er langt færre alternativer, da begrænsningerne bliver mere og mere omfattende. 

Udvikling af værktøj til energirigtig projektering
Det anbefales at udvikle et værktøj til energirigtig projektering, der har til formål at sikre overskuelighed og 
synliggørelse af alle relevante alternative løsningsforslag – set ud fra energi- og klimamæssigt perspektiv. 
Både store og små boligorganisationer kunne have nytte af et sådant værktøj. Herved kan beslutningstagerne 
til hver en tid tage velovervejede beslutninger om projektindhold ud fra saglige objektive informationer om 
miljøpåvirkning, energiforbrug og økonomi i alle bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

Tilsvarende værktøjer er udviklet i andre sammenhænge og kan danne udgangspunkt for et værktøj 
skræddersyet til boligorganisationer.

6.4.9 BEBOERADFÆRD
Hvis beboernes adfærd skal påvirkes skal initiativerne henvende sig direkte til beboerne. De skal kunne 
relatere sig til konsekvenserne, fordele og ulemper. Størstedelen af sektorens beboere har ikke økonomisk 
overskud, så aktiviteter og investeringer skal ikke have for store økonomiske konsekvenser, samtidig med 
at driftsbesparelsen skal gøres synlig. 

Der er forskellige måder, man kan sætte ind over for beboernes adfærd. En måde er, at inddele beboerne 
i segmenter, som f.eks. kunne være studerende, højtuddannede, enlige, par med børn, ældre etc. Ud fra 
denne segmentering ville det være muligt at målrette oplysningskampagner o.l. til de forskellige grupper. 
Ulempen ved denne metode er, at virkeligheden desværre ikke er helt så firkantet. Som det fremgik af 
del 1, blev der konstateret en positiv sammenhæng imellem beboernes lønindkomst og elforbruget pr. 
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kvadratmeter. Dette er blot en årsagsforklaring ud af mange og i nogle tilfælde, vil der ikke være en 
sammenhæng imellem lønindkomst og elforbruget. Dette kan netop skyldes, at energibesparende adfærd 
både kan være drevet af holdningsmæssige såvel som økonomiske årsager. 

For at knække energiforbrugskurven, vil det være mere værdifuldt at sætte ind over for de beboere, 
der rent faktisk ligger over forbrugsnormen i forbindelse med el- eller varmeforbrug. Ved at anvende 
benchmarkingredskabet, kan boligorganisationen se hvilke boligafdelinger, der falder uden for normen og 
på baggrund af det faktiske forbrug frem for formodet adfærd sætte ind over for beboeren. 

Flere undersøgelser peger på, at boligafdelingernes energitiltag (som f.eks. deltagelse i Grøn Diplom 
o.l.) bliver en succes, hvis afdelingen formår at skabe samhørighed blandt beboerne om, at det er den 
rigtige vej at gå. Hvis beboerne hele tiden bliver oplyst om de opnåede resultater og den videre udvikling, 
viser undersøgelser at beboerne føler, at det er deres projekt frem for blot noget afdelingsbestyrelsen og 
ejendomsfunktionæren har fundet på. Dette er med til at skabe en fællesskabsfølelse og en stolthed blandt 
beboerne, hvilket i sidste ende vil lede til bedre resultater.

6.5 FORVALTNINGSREVISION PÅ ENERGIOMRÅDET
Baseret på de erfaringer der er opnået gennem de foretagne casestudier, ses energiområdet sjældent at 
indgå i boligorganisationernes forvaltningsrevision, uagtet at der anvendes relativt mange ressourcer på 
området. Såvel casestudierne som den generelle samfundsudvikling indikerer imidlertid, at området i årene 
fremover vil få en stigende prioritering, og dermed forøget ressourcetildeling. Det må derfor anses for 
væsentligt, at særligt dette område omfattes af boligorganisationernes forvaltningsrevision.

Flere cases oplyser, at grunden til, at der endnu ikke er etableret forvaltningsrevision for energiområdet, er:

 • at området anføres som værende vanskeligt at måle på, 
 •  at der ikke umiddelbart findes registreringer/analyseværktøjer, som kan danne baggrund for opfølgning 

på målopfyldelsen 
 •  at de personer, der skulle foretage opfølgningen på målopfyldelsen, typisk er de samme personer, som 

i hverdagen er ophængt af driften af boligorganisationerne

Da nærværende temaundersøgelse bl.a. har til formål at styrke grundlaget for boligorganisationernes 
forvaltningsrevision, er der udviklet to værktøjer, der kan anvendes til at kvantificere målepunkter og den 
tilknyttede opfølgning. Disse to analyseværktøjer, der er på afdelingsniveau, omfatter:

 •  Benchmarkinganalyse af afdelingernes energiforbrug. Her er det muligt for en given afdeling – ved 
indtastning af nogle få data om afdelingens energiforbrug – at få en vurdering af om afdelingens 
energiforbrug sammenlignet med tilsvarende afdelinger i den almene boligsektor er højt, gennemsnitligt 
eller lavt. 

 •  Beregningsværktøj for besparelser på afdelingens energiforbrug. Her er det muligt for en given afdeling 
– ved indtastning af udvalgte data om afdelingens bygnings- og energimæssige stand – at få en vurdering 
af, hvilke initiativer der med fordel kan igangsættes ud fra en økonomisk og energimæssig betragtning. 
Værktøjet bidrager med oplysninger om såvel forventet energibesparelse, forventet investering, som den 
på baggrund heraf beregnede tilbagebetalingstid inklusiv en vurdering af investeringens rentabilitet.

Med baggrund i ovenstående samt med henblik på at styrke boligorganisationernes incitament til at få 
udarbejdet forvaltningsrevision for energiområdet, er der nedenfor udarbejdet et eksempel på, hvordan 
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forvaltningsrevisionen for energiområdet kan udarbejdes ved anvendelse af såvel de ovenfor anførte 
analyseværktøjer, samt ved mere generel anvendelse af allerede eksisterende data på afdelingsniveau. Det 
er vurderingen, at opfølgningen på målopfyldelsen i dette eksempel delvist kan uddelegeres til administrativt 
ansatte medarbejdere, som ikke nødvendigvis har tekniske kompetencer.

6.5.1 EKSEMPLER PÅ FORVALTNINGSREVISION
Målsætninger
Det er boligorganisationens overordnede målsætning at udøve sin virksomhed i respekt af de til enhver tid 
gældende miljø- og energimæssige normer i samfundet.

Det er endvidere boligorganisationens målsætning, at energiforbruget pr. lejemål/kvadratmeter/lejer er på 
et niveau, der er mindre end lignende boligorganisationers forbrug.

Det er herudover boligorganisationens målsætning:

 1. at energiforbruget til stadighed skal søges reduceret
 2.  at der etableres procedurer, som skaber et beslutningsgrundlag for at vurdere, hvordan energiforbruget 

i boligorganisationen bedst og billigst kan reduceres i fremtiden.

Handlingsplaner
Med henblik på at opgøre og efterfølgende analysere boligafdelingernes energiforbrug, skal el- og varme-
forbrug i afdelingerne registreres. Aflæsningen af energiforbruget, der gennemføres af ejendomsfunk-
tionærerne, foretages på månedsbasis. Efterfølgende registreres forbruget i energistyringsprogrammet af 
administrative medarbejdere i boligorganisationen. Inspektørerne analyserer hver måned det registrerede 
energiforbrug og opfanger herved variationer og særligt høje forbrug. Inspektørerne har herefter ansvaret 
for at kontakte ejendomsfunktionærerne eller evt. andre, som skal forestå de praktiske tiltag i forhold til at 
udbedre de uhensigtsmæssige tendenser/alarmer, som disse analyser måtte udvise.

Hvert år udarbejdes tillige analyser/grafer til beboerne, i form af et simpelt ”grønt regnskab”, som 
illustrerer hvordan afdelingens energiforbrug har udviklet sig over de seneste år, kombineret med hvordan 
et ”normalforbrug” har udviklet sig i samme periode. Opgørelsen foretages pr. lejemål/kvadratmeter/lejer 
(alene en parameter vælges). 

I forlængelse af det udarbejdede ”grønne regnskab” indtastes afdelingens stamdata endvidere i 
Landsbyggefondens analyseværktøj for benchmarking af afdelingens energiforbrug, hvorved afdelingens 
energiforbrug kan måles mod det gennemsnitlige forbrug i sammenlignelige afdelinger.
Det påhviler endvidere inspektørerne at lade energielementet indgå som et centralt element i det daglige 
arbejde. I den løbende kommunikation med ejendomsfunktionærerne, ved udarbejdelse af drifts- og 
vedligeholdelsesplaner, ved gennemførelse af renoveringsopgaver/nybyggeri samt i enhver anden 
henseende, er der således altid fokus på, hvilken energimæssig gevinst der kan opnås ved anvendelse af 
energirigtige løsninger. 

Overvejelserne i forhold til energioptimering dokumenteres til efterfølgende evaluering. For at opfange 
projekter, der ikke umiddelbart omfattes af drifts- og vedligeholdelsesplanerne, anvendes Landsbyggefondens 
Beregningsværktøj for besparelser på afdelingens energiforbrug. Rambøll og Beierholm anbefaler dette 
gennemført hvert 3. år. 
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I forlængelse af ovenstående registreringer og analyser påhviler det den enkelte inspektør én gang årligt 
at foretage en sammenstilling af dokumentationen. Herved er det muligt at foretage en samlet kvalificeret 
vurdering – på tværs af boligorganisationens afdelinger – af hvilke investeringer med størst energimæssigt 
besparelsespotentiale, der med fordel kan foretages. For at sikre optimale priser på den indkøbte energi og 
energirigtige varer, skal der endvidere løbende ske udbud af boligorganisationens indkøb.

MÅLEPUNKTER
Produktivitet
 •  Energiforbruget pr. lejemål/kvadratmeter/lejer, må ikke overstige et fastsat ”normalforbrug”.
   •  Såfremt afdelingens energiforbrug overstiger ”normalforbruget”, skal der gennemføres tiltag med 

henblik på en fremadrettet reduktion af energiforbruget på 4 pct. pr. år.
   •  Såfremt afdelingens energiforbrug er under niveauet for ”normalforbrug”, skal der alene gennemføres 

tiltag med henblik på en fremadrettet reduktion af energiforbruget med 2 pct. pr. år.
 •  Energiforbruget i afdelingen må ikke overstige ”gennemsnittet” i Landsbyggefondens analyseværktøj for 

afdelingens energiforbrug.
   •  Såfremt afdelingens energiforbrug overstiger ”gennemsnittet”, skal der gennemføres tiltag med 

henblik på en fremadrettet reduktion af energiforbruget på 4 pct. pr. år jf. ovenfor.
   •  Såfremt afdelingens energiforbrug modsvarer ”gennemsnittet” eller er ”under gennemsnittet”, skal 

der alene gennemføres tiltag med henblik på en fremadrettet reduktion af energiforbruget med 2 pct. 
pr. år jf. ovenfor.

I forbindelse med gennemførelse af alle renoveringsprojekter til en værdi af mere end DKK 500 pr. 
kvadratmeter, hvori indgår elementer af betydning for afdelingens energiforbrug, skal der foreligge 
beregninger, som viser totaløkonomien i alternative energioptimerede løsninger. 

Sparsommelighed
 •  Hvert andet år foretages udbud af boligorganisationens samlede elleverance. Resultatet af dette 

udbud sammenlignes med ”den frie markedspris” for el. Den herved opnåede besparelse opgøres og 
sammenlignes med tilsvarende besparelser for tidligere år.

 •  Ved enhver renovering, som medfører huslejestigninger, er administrationen pligtig til at udarbejde 
supplerende beregninger over beboernes forventede energibesparelse ved gennemførelsen af 
renoveringen. Energibesparelsen skal opgøres således, at den både omfatter afdelingens energiforbrug 
som det individuelle energiforbrug, således at beboerne får et dækkende beslutningsgrundlag for deres 
beslutning om renoveringen – også i energimæssig henseende.

Effektivitet /evaluering
 •  Der foretages en årlig gennemgang af inspektørernes dokumentation over ikke gennemførte energirigtige 

tiltag. Dette kombineret med en screening af afdelingens muligheder for yderligere besparelser på 
energiforbruget, der foretages hver tredje år. Screeningen gennemføres i regi af Landsbyggefondens 
beregningsværktøj for besparelser på afdelingens energiforbrug. De enkelte foreslåede energibesparende 
foranstaltninger rangeres herefter for såvel de enkelte afdelinger som på tværs af boligorganisationen. 
Dette danner baggrund for en samlet bedømmelse af, hvor der kan opnås størst mulige energibesparelser 
for færrest mulige investeringer (korteste tilbagebetalingstid).

 •  Oplistede besparelsestiltag med en tilbagebetalingstid på 0–10 år drøftes med afdelingsbestyrelserne 
med henblik på en snarlig igangsætning heraf. Rentabiliteten af besparelsestiltag med en simpel 
tilbagebetalingstid på 10 – 20 år undersøges nærmere for en evt. gennemførelse på længere sigt.
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7. DEL 3: PERSPEKTIVERING
Temaundersøgelsens tredje og sidste del belyser de langsigtede besparelsespotentialer, og hvordan disse 
kan tænkes at blive realiseret i den almene boligsektor. Perspektiveringen supplerer således resultaterne 
fra temaundersøgelsens to første dele. Resultaterne er dels baseret på Rambølls egne erfaringer og 
litteraturstudie og dels interview med eksperter på området. 

Figur 7.1 illustrerer hvorledes nogle konkrete elementer har en absolut betydning for om et givent 
besparelsespotentiale kan realiseres. Energiforbruget kan reduceres, hvis den teknologiske udvikling går i 
den retning. Samtidig skal de enkelte aktører have interessen og viden om potentialet og muligheden. Og 
sidst men ikke mindst skal aktørerne motiveres til at ændre adfærd og til at investere i energibesparende 
foranstaltninger. 

FIGUR 7.1 SAMMENHÆNG MELLEM ENERGIFORBRUG, UDVIKLING, AKTØRER OG VIRKEMIDLER

Virkemidler og drivkræfter

Aktører

Teknologisk udvikling

Energiforbrug

I første del af nærværende temaundersøgelse er besparelsespotentialet i den almene boligsektor vurderet 
med udgangspunkt i de mest effektive afdelinger i sektoren. I beregningen tages højde for bygningernes 
karakteristika og socioøkonomiske forhold i boligafdelingerne. Besparelsespotentialet opgøres derfor ved 
at beregne energiforbruget til dækning af det aktuelle areal, hvis de mindre energieffektive boligafdelinger 
blev lige så effektive som de bedste boligafdelinger. Her medtages derfor ikke de potentialer, der knytter 
sig til det længere sigte og den formodede teknologiske udvikling.

I nærværende afsnit beskrives energisparepotentialet på længere sigt. Til forskel fra vurderingerne af 
potentialerne i del 1 bygger den langsigtede vurdering på en kvalitativ vurdering af besparelsespotentialet 
for slutanvendelser og bygningskonstruktioner. Der er derfor ikke taget højde for de aktuelle forskellige 
bygningstyper i den almene boligsektor. Potentialet er snarere et udtryk for det gennemsnitlige potentiale 
for den samlede boligmasse i Danmark, som formodes at være sammenlignelig med den almene sektors 
potentiale. Der tages derfor heller ikke højde for socioøkonomiske forhold, idet det antages at adfærden på 
sigt kan påvirkes i alle boligtyper.

I temaundersøgelsens anden del identificeres metoder til udførelse af effektiv energiledelse og 
forvaltningsrevision på energiområdet. Med baggrund i casestudier og til dels surveyen gives eksempler 
på implementering af de enkelte elementer i energiledelsen; eksempelvis forankring, roller og ansvar i 
organiseringen. Desuden foreslås en standardpræsentation af energispareprojekterne, hvilket skulle give 
beboerne viden og interesse for energispareprojekter. Diskussionen i det følgende bygger derved videre på 
nogle af resultaterne fra del 2. 
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7.1 LANGSIGTET ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE
Til vurdering af energibesparelsespotentialet i den almene boligsektor anvendes vurderingerne i rapporten 
Potentialevurdering. Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor (Birch & Krogboe, 2004). 
I denne rapport er energibesparelsespotentialerne opgjort på hhv. kort sigt og på langt sigt. De kortsigtede 
potentialer kan indfries her og nu med tilbagebetalingstider mellem 0 og 4 år, mens de langsigtede potentialer 
kan indfries ved en forceret forskning og udviklingsindsats frem mod 2015. Potentialerne for boligsektoren 
er vurderet ud fra den samlede danske boligsektor. Der er nogle klare forskelle i bygningskarakteristika 
for den almene kontra den samlede boligsektor, hvilket betyder at nedenstående potentialer ikke kan 
oversættes direkte til den almene boligsektor. Det overordnede billede af et markant besparelsespotentiale 
antages dog også at gælde for den almene boligsektor.

Figur 7.2 og Figur 7.3 nedenfor viser de kort- og langsigtede besparelsespotentialer for hhv. el- og 
varmeforbruget i boligsektoren. De kortsigtede varmebesparelsespotentialer er i størrelsesordenen 10 til 
45 pct. Elsparepotentialerne er tilsvarende i størrelsesordenen 5–35 pct. for forskellige teknologier og 
anvendelsesområder. Dertil kommer at der på kort sigt vurderes at være besparelsesmuligheder alene ved 
adfærdsændringer i størrelsesordenen 5–10 pct. på elforbruget. På det lange sigt vurderes både el- og 
varmesparepotentialerne markant større som følge af forventningerne om en væsentlig teknologiudvikling. 
På en række slutanvendelsesområder er der derved tale om energibesparelsespotentialer i størrelsesordenen 
80 pct. 

Vægtes besparelsespotentialerne i forhold til de enkelte anvendelsesområders andel af det totale forbrug 
i boligsektoren i Danmark fås, at det samlede besparelsespotentiale for el er 51 pct. og for varme 57 pct. 
Belysningsområdet og vaskeområdet har de største potentialer på elområdet med hhv. 11 pct. og 10 pct. i 
forhold til det totale elforbrug. På varmeområdet har isolering af vægge og vinduer besparelsespotentialer 
på omkring 13 pct. hver i forhold til det totale varmeforbrug. 

FIGUR 7.2 KORT- OG LANGSIGTEDE POTENTIALER FOR VARMEBESPARELSER I BOLIGER
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Kilde : Potentialevurdering. Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor.
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FIGUR 7.3 KORT- OG LANGSIGTEDE POTENTIALER FOR ELBESPARELSER I BOLIGER
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Kilde : Potentialevurdering. Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor.

Realisering af det fulde potentiale på varmeområdet forudsætter, at alle bygninger vil blive totalrenoveret, 
idet mange af varmebesparende foranstaltninger hænger uløseligt sammen med anden renovering. 

Realisering af elsparepotentialet er umiddelbart lettere og sker hurtigere, da apparaternes levetid er kortere, 
og der samtidig sker en apparatudvikling i retning af mere effektive apparater, bl.a. fordi der implementeres 
krav til apparaterne. På belysningsområdet vil eksempelvis glødepærer blive udfaset, og LED belysning er 
på vej frem. Det vil give betydelige besparelser, hvis der arbejdes på, at der ikke samtidig sker en øget 
belysning udendørs såvel som indendørs.

Rambølls tidligere analyser viser, at de rentable energibesparende foranstaltninger i boligsektoren er 
energieffektivisering af varmeanlæg og optimering af ventilation. På langt sigt er både enkeltstående 
energibesparende foranstaltninger og energirigtig renovering effektive virkemidler til realisering af bespa-
relsespotentialerne.

7.2 DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING
Der har været en markant teknologisk udvikling i energieffektive materialer og installationer siden 
bygningsreglement bragte energi på banen i 1961. Der er dog ingen udsigt til at udviklingen stopper her 
– der forskes i stor stil i energieffektivitet i ind- og udland. 

Den langsigtede teknologiske udvikling er ikke afhængig af boligsektorer, til gengæld kunne man forestille 
sig, at den almene boligsektor kunne repræsentere et behov og en efterspørgsel og dermed være en driver 
for den teknologiske udvikling.

I bilag 8 beskrives specifikke fremtidige teknologiske udviklingsmuligheder, der forventeligt bidrager med 
yderligere energi- og CO2-besparelser i det eksisterende byggeri i den almene boligsektor. Der skelnes 
ikke specielt mellem den almene boligsektor og den resterende boligsektor, da teknologierne ikke er mere 
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velegnet til en sektor frem for en anden. Beskrivelsen er ikke udtømmende for den fremtidige udvikling, der 
ikke altid er forudsigelig. Litteraturstudier, interviews med hhv. Kim B. Wittchen fra SBI og Per Heiselberg 
fra Aalborg Universitet samt Rambølls egne ideer danner rammerne for de præsenterede eksempler. Disse 
giver en indikator for udviklingstendensen indenfor fremtidige energibesparende foranstaltninger.

7.2.1 GÆLDENDE OG FREMTIDIGT BYGNINGSREGLEMENT
Den teknologiske udvikling drives til dels af krav til komponenter og energiforbrug i bygningsreglementet. 
Figur 7.4 viser udviklingen i bygningsreglementets energibestemmelser, hvor der i 1961 for første gang 
blev stillet krav bygningens energiforbrug. 

FIGUR 7.4 UDVIKLING I BYGNINGSREGLEMENTETS ENERGIBESTEMMELSER
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Kilde : Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger, SBI.

I BR06 (svarer til BR08) blev energirammen som noget nyt indført i bygningsreglementet. Energirammen 
er en grænseværdi for bygningens energibehov. For boliger indebærer energirammen energiforbrug til 
rumopvarmning, varmt brugsvand, pumper, ventilatorer og køling. Energirammen betyder, at bygherren til 
dels har metodefrihed så længe energirammen samlet set overholdes. Eksempelvis kan lokal vedvarende 
energiproduktion opveje en mindre god klimaskærm.

I følgende afsnit skitseres dels gældende rammer i BR08 og dels forventet fremtidig lovgivning i 
bygningsreglementerne for hhv. nybyggeri og renovering.

Gældende bygningsreglement er BR08, der rent energimæssigt svarer til BR06. Regeringens strategi for 
reduktion af energiforbrug i bygninger fra april 2009 fokuserer bl.a. på strammere energikrav til nye 
bygninger og energibesparelser i eksisterende bygninger. Der er endnu ikke opsat konkrete mål, og 
Bygningsreglementerne gældende fra 2010 og 2015 er endnu ikke vedtaget, hvorfor følgende beskrivelse 
af det fremtidige reglement er udtryk for udmeldinger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og SBI. Der er lagt 
op til betydelige skærpelser i hhv. 2010 og 2015, hvor standardkravet sandsynligvis vil svare til gældende 
krav til lavenergiklasse 2 og 1 i hhv. 2010 og 2015. I Tabel 7.1 ses en opsummering af de krav, der er lagt 
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op til. De markerede felter svarer til det gældende mindstekrav i perioden. Der er desuden lagt op til en 
ekstra kategori ”energiklasse 0” eller ”energiklasse plus”, hvortil kravene skærpes yderligere. 

TABEL 7.1 GÆLDENDE OG MULIGE FREMTIDIGE ENERGIBESTEMMELSER FOR NYBYGGERI AF BOLIGER I 
BYGNINGSREGLEMENTET

Kategori
Standard

[kWh /m2 pr år]
Lavenergiklasse 2
[kWh /m2 pr år]

Lavenergiklasse 1
[kWh /m2 pr år]

BR 2008 70 + 2200 /A 50 + 1600 /A 35 + 1100 /A

BR 2010 – 50 + 1600 /A 35 + 1100 /A

BR 2015 – – 35 + 1100 /A

A er det opvarmede etageareal

Der stilles krav til større ombygninger og renoveringer, der er karakteriseret ved : 
 • Byggearbejder, der omfatter mere end 25 pct. af klimaskærmen
 • Byggearbejder, hvor økonomien udgør mere end 25 pct. af senest offentlige ejendomsværdi

Ved større ombygninger /renoveringer skal hele klimaskærmen leve op til grænseværdier for varmetabet. 
Samtidig skal installationerne (herunder bl.a. fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand samt 
ventilationssystemer) energioptimeres til gældende krav mht. energieffektivitet.

Ved mindre renoveringer og enkeltforanstaltninger skal krav i bygningsreglementet til komponenter og 
installationer som udgangspunkt overholde tilsvarende grænseværdier for varmetab og energieffektivitet. 
I relation til energimæssige krav til enkeltkomponenter lægger regeringens strategi for reduktion af 
energiforbrug i bygninger op til yderligere stramninger til klimaskærmens og vinduernes energimæssige 
egenskaber. Dette er dog endnu under udarbejdelse.

Kravene i forbindelse med renovering er, at foranstaltningerne er rentable. Rentable projekter defineres 
som projekter, der opfylder følgende udsagn :

     Energibesparelse (kr /år) * levetid (år) 
1,33<  
      Investering(kr)

Til investeringen medregnes kun ekstraomkostningerne til de energimæssige forbedringer.

Der kan i nogle situationer være tilfælde, hvor opgradering til dagens krav ikke er rentable, mens en 
energibesparende foranstaltning af mindre omfang er rentabel. Her skal den rentable foranstaltning 
udføres.

7.3 VIRKEMIDLER OG DRIVKRÆFTER
Casestudierne i del 2 viste at boligorganisationerne og de underliggende afdelinger er meget forskellige. Der 
er mange boligorganisationer, der går meget op i energibesparende foranstaltninger, og som også er gode 
til at opnå besparelser på området. På den anden side findes der også en række almene boligorganisationer, 
som knap nok har fokus på dette område. 
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Undersøgelsen i del 1 og potentialevurderingen for det længere sigte i nærværende kapitel viser, at 
der utvivlsomt er et stort energibesparelsespotentiale i den almene boligsektor. Hvis der imidlertid ikke 
iværksættes initiativer fortsætter energiforbruget med at stige. Udfordringerne ligger derfor i at få de 
store potentialer realiseret. På det helt korte sigt drejer det sig om at få de forskellige aktører til at ændre 
adfærd i forhold til brug af energi, på det længere sigt skal de nødvendige investeringer foretages; der skal 
gennemføres renoveringer og udskiftes apparater.

På det lange sigt drejer det sig om at fastholde den energirigtige adfærd, men også at understøtte forsknings- 
og udviklingsaktiviteterne, så der udvikles og markedsføres apparater med meget lavere energiforbrug. 
Det drejer sig dels om forsknings- og udviklingsopgaver, og dels om at få nye teknologier til at vinde 
indpas på markedet. Her kan den almene boligsektor spille en rolle som storindkøber og efterspørger af 
nye teknologier.

For at få realiseret denne store masse af energibesparelser skal der tages en lang række virkemidler i brug. 
De enkelte typer af virkemidler og drivkræfter afhænger af de forskellige aktører og målgrupper indenfor 
den almene boligsektor. Figur 7.5 skitserer de mest relevante målgrupper i den almene boligsektor. 

FIGUR 7.5 RELEVANTE MÅLGRUPPER I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR
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Virkemidler og drivere for de enkelte parter går dels på at oplysning, interesse og viden om alternative 
energibesparende løsninger og dels på incitamenter til implementering af en given teknologi eller 
adfærdsændring.

For boligadministrationens vedkommende handler det i høj grad om en øget systematisering af opgaven. 
Dette er i udpræget grad behandlet under energiledelse og forvaltningsrevision i del 2 af undersøgelsen.
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7.3.1 HVORDAN ÆNDRES BEBOERNES ADFÆRD I DEN ALMENE 
BOLIGSEKTOR?

Hvordan får man beboerne i den almene boligsektor til at ændre adfærd på energibesparelsesområdet ? 
Hvorfor er det så svært at få realiseret energibesparelsespotentialer, der oven i købet er rentable ?

På energibesparelsesområdet er der et par store hurdler, der skal overvindes, når der skal ændres adfærd : 
Dels er antallet af aktører meget stort – ligeså mange aktører, som der er indbyggere, og dels er energi ikke 
noget, som er umiddelbart synligt i sig selv. Man skal altså overbevise rigtig mange aktører om, at det er 
fornuftigt at ændre adfærd i forhold til noget, som ikke i sig selv er interessant eller giver nogen umiddelbar 
forbedring i hverdagen. Det, som primært er interessant for forbrugeren, er resultatet af energiforbruget 
dvs. lys, varmekomfort, tid med computeren, tv’et osv. Ikke desto mindre er det lykkedes i Danmark, at 
mobilisere en relativ høj bevidsthed og viden om, at det er vigtigt at spare på energien, og i vidt omfang 
også at få folk til at agere fornuftigt. Det skyldes ikke mindst de høje energiafgifter og dermed energipriser, 
vi har haft i Danmark.

Når det drejer sig om at få den enkelte aktør til at ændre adfærd, står man overfor en række konkrete 
barrierer, som skal overvindes. Det drejer sig om interesse, viden og løsninger. Interessen for området skal 
vækkes, der skal frembringes viden om, hvordan man gør, og konkrete løsninger skal foreligge. Der skal 
være adgang til praktiske handlemuligheder, som ikke begrænser den enkelte i sin livsudfoldelse. Men selv 
om disse faktorer er på plads, er det i mange situationer ikke nok til at få folk til at handle. Der kan være 
en række andre grunde til at man alligevel ikke gør noget. Man ser hyppigt en træghed overfor at ændre 
adfærd, som kan skyldes vaner, der skal overvindes, dovenskab, designet kan være forkert, lyskvalitet ikke 
god nok etc. 

Nogle forskere i virkemidler taler om, at der skal tilføres en symbolgevinst, hvis man skal få folk til at 
overvinde denne træghed og ændre adfærd. Der skal vindes noget på plussiden, der får folk til at handle. 
Og det skal være mere synligt.

Hvad er det for drivkræfter, der kan få folk til at agere? Der er selvfølgelig muligheden for at spare penge. 
Men der er ikke mulighed for at spare store beløb på den enkelte indsats alene, som f.eks. at vaske ved 
lavere temperaturer. Den samlede indsats i en familie kan godt føre til pæne energibesparelser, men for 
at opnå de store besparelser skal der gøres en indsats, der faktisk er ret gennemgribende. Og der skal 
foretages investeringer i renovering og nyere apparater.

Derfor bliver muligheden for i tilgift at opnå en symbolgevinst vigtig. Her kan boligorganisationerne, BL og 
LBF spille en rolle ved at brande energispareindsatsen, så den får en positiv symbolværdi. Ved at skabe en 
oplevelse af fællesskab, kan de enkelte beboere i højere grad mobiliseres om en indsats, der er vigtig, og 
som opleves som vigtig. 

Politisk er der i dag meget fokus på behovet for CO2-reduktioner, og der er bred enighed om nødvendigheden 
af en indsats. Klimaændringer er på dagsordenen. For boligadministrationen – herunder ejendoms-
funktionærerne bliver det en opgave, at kanalisere denne klimainteresse ind i det lokale engagement i de 
enkelte afdelingsbestyrelser og hos beboerne. Herved synliggøres sammenhængen mellem den globale 
problemstilling og den lokale indsats, hvilket bidrager med en symbolgevinst til de enkelte energibesparende 
foranstaltninger.
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7.3.2 VIDEN OG INTERESSE BLANDT EJENDOMSFUNKTIONÆRER
Ejendomsfunktionærerne spiller en stor rolle i forbindelse med at gennemføre energibesparende tiltag 
i en boligafdeling. Ifølge Lars Fløche fra BL betyder deres udsagn utrolig meget for beboerne. Hvis en 
ejendomsfunktionær kommer med en vurdering af et givent projekt eller tiltag, vil den vurdering vægte 
meget højt hos beboerne. Der ligger altså en opgave i at vende ejendomsfunktionærerne for sagen og 
overbevise dem om, at det er en fordel for alle, hvis der bliver sat ind overfor energiforbruget i afdelingen, 
også selv om det kræver en ekstra indsats. Dermed kan ejendomsfunktionærerne på den ene side være 
et aktiv for at få gennemført energibesparelser, hvis de går ind for sagen, mens de på den anden side 
kan være en bremseklods, hvis de ikke gør. Ejendomsfunktionærerne er således vigtige og skal bruges 
som oplysningsvirksomhed overfor beboerne, for det er typisk ikke energibesparelser, der står øverst på 
beboernes dagsorden. Her prioriteres emner som tryghed og sociale forhold oftest højere. I forbindelse 
med interviewene er det dog fremført, at der hersker en udpræget grad af fællesskabsfølelse i den almene 
sektor, og hvis det bliver besluttet, at afdelingen skal spare på varmen, så støtter alle for så vidt muligt op. 
Denne fællesskabsfølelse kan dog være mere fremherskende i ressourcestærke boligafdelinger frem for i 
ressourcesvage. 

Hvis ejendomsfunktionærerne skal agere oplysningsvirksomhed for beboerne, vil det for nogle 
ejendomsfunktionærer kræve, at de tilegner sig ny viden inden for energibesparende tiltag. Der bliver 
allerede udbudt en række kurser igennem BL og Elsparefonden, som dog primært beskæftiger sig med 
elforbruget. Resultater fra interviewene peger dog på, at ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelserne 
ikke har så stort kendskab til disse kursustilbud. Ifølge BL oplever de dog, at beboerne har udvist en 
stor interesse for Elsparefonden, og afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer har deltaget i kurser 
vedrørende energibesparende tiltag. Derudover mener BL, at der sker en vidensudveksling igennem deres 
egen hjemmeside og deres medlemsblade. Der hersker således en forskellig opfattelse af, hvor stort 
kendskabet er til udbuddet af kompetencegivende tilbud, og hvor meget de bliver brugt. En påstand kunne 
være, at det er de store boligorganisationer med mange ressourcer, der primært benytter sig af disse 
tilbud, hvorimod mindre boligorganisationer ikke har tid eller overskud til at kompetenceudvikle deres 
medarbejdere. Del 2 viste netop også, at energibesparende tiltag i nogle boligorganisationer har ledelsens 
bevågenhed, hvor de i andre ikke prioriteres.

For at sikre, at ejendomsfunktionærerne, afdelingsbestyrelserne og beboerne har fokus på energibesparelser 
i afdelingerne, er viden som nævnt en vigtig faktor, men da ikke alle boligorganisationer har lige nem 
adgang til viden, bliver der også nødt til at være et kontinuerligt pres udefra, som opfordrer offentligheden 
til energibesparelser. Dette vil blive nærmere beskrevet nedenfor. 

7.3.3 KOMMUNER OG BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING
På grund af afholdelsen af klimakonference i København i december 2009 har der i 2009 været et stort 
fokus på klimaforandringer, og på hvad befolkningen kan gøre for at nedsætte deres CO2 forbrug. Dette 
har medført, at mange beboere har undersøgt, hvad de kan gøre for at sætte deres energiforbrug ned. 
København Kommune har blandt andet opstartet en kampagne, hvor man gratis kan bestille et klimatjek af 
en klimakonsulent, som kan vurdere besparelsespotentialet i boligen7. Dette tilbud er blevet flittigt brugt af 
Københavns Kommunes borgere, og nu er det op til borgerne, om de vil gennemføre disse besparelser.

7 Klimakonsulenterne er dog ikke bygningssagkyndige, og de rådgiver ikke om energibesparelser ved bygningsrenovering, omlægning til 
fjernvarme, isolering, alternative energikilder osv.
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Det bliver interessant at se, hvor stor bevågenhed klimaforandringerne og energibesparende tiltag får efter 
COP15, men hvis beboernes interesse for energibesparende tiltag skal fastholdes, er der nødt til at være et 
fortsat pres udefra på nationalt og kommunalt plan. 

Ifølge Lars Fløche har BL en afgørende rolle i denne udvikling, da de fortsat skal agere aktivt i offentligheden 
og sætte fokus på energibesparelser. Dette kan være med til at skabe en holdningsændring blandt nogle 
beboere.

Derudover kan kommunerne også spille en mere aktiv rolle og hjælpe udviklingen på vej. Der er allerede en 
del kommuner, der fokuserer på klimaet, og som tilmed er blevet klimakommuner. Det er væsentligt, at dette 
fokus fastholdes, og at der bliver givet støtte samt råd og vejledning til borgerne i forbindelse med, hvad de 
selv kan gøre for at reducere energiforbruget. Det, at der sker en oplysningskampagne på kommunalt og 
nationalt plan vedrørende energibesparelser, vil lette ejendomsfunktionærernes og afdelingsbestyrelsernes 
daglige arbejde med energibesparelser i de enkelte boligorganisationer.

7.3.4 BOLIGORGANISATIONERNE
Del 2 giver nærmere anbefalinger til implementering af effektiv energiledelse og forvaltningsrevision. Et 
andet element for boligorganisationerne er deres størrelse, hvilket diskuteres nedenfor. 

Den 1.1.2008 blev de almene boliger administreret af i alt 305 administrationer, hvoraf 75 pct. er 
selvadministrerende boligorganisationer, mens de resterende 25 pct. er fællesadministrationer. De 8 største 
boligadministrationer administrerer 202.000 ud af de 548.397 almene boliger, hvilket svarer til godt 25.000 
boliger i gennemsnit. Modsat har 238 administrationer under 2.000 almene boliger pr. administration og i 
gennemsnit under 600 boliger (Velfærdsministeriet 2008).

Som det fremgår, er der stor forskel på størrelsen af boligorganisationer, hvilket også kan have betydning 
for gennemførelsen af energibesparende tiltag i afdelingerne. Ifølge Lars Fløche fra BL er de store 
boligorganisationer gode til at få udarbejdet regnskab over energiforbruget i de enkelte afdelinger og 
herigennem få oplyst beboerne om denne udvikling. I de små boligorganisationer mangler der derimod ofte 
specialister og ressourcer til at få lavet disse regnskaber, og dermed bliver beboerne i disse afdelinger ikke 
i lige så høj grad oplyst om udviklingen i afdelingens forbrug. 

7.3.5 SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER
Det er en stor opgave for den almene boligsektor at sikre, at de langsigtede potentialer for energibesparelser 
bliver realiseret. BL, de enkelte boligorganisationer og boligafdelinger kan derfor med fordel indgå samarbejde 
og partnerskaber med eksterne aktører på området, for dermed at opnå en større effekt af indsatsen. Nogle 
af aktørerne bør der indgås langsigtede, strategiske samarbejdsaftaler med, mens samarbejdet i forhold til 
andre aktører vil have ad hoc karakter og vedrøre enkelte aktiviteter. 

Relevante partnere i samarbejdet kan inkludere følgende :

 • Kommuner
 • Videncenter for energibesparelser i bygninger
 • Forsyningsselskaber
 • ESCO
 • Forskningsinstitutioner
 • Ngo’er
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7.3.6 FINANSIERING OG ØKONOMI
I den almene boligsektor er det et helt grundlæggende element, at det er beboerdemokratiet, der bestemmer 
hvilke energibesparende tiltag den enkelte afdeling skal iværksætte. Som det blev beskrevet tidligere er en 
væsentlig barriere i forbindelse med at gennemføre energibesparende tiltag at overbevise beboerne om, 
at forholdet mellem en huslejeforøgelse som følge af energibesparende tiltag vil komme beboeren til gode 
i sidste ende. Som tidligere nævnt findes der på nuværende tidspunkt følgende finansieringsmuligheder, 
som kan anvendes til vedligeholdelses-, forbedrings-, moderniserings- og ombygningsarbejder, der kan 
være energirelaterede :

 • Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse
 • Låneoptagelse til forbedringer (dette vil have en huslejekonsekvens)
 • Interne tilskudsordninger – Dispositionsfonden 
 •  Landsbyggefonden til store renoveringer af ejendomme (der skal udarbejdes en helhedsplan for den 

enkelte afdeling og det pågældende boligområde)
 • Trækningsretten

Ingen af disse ovenstående finansieringsmuligheder henvender sig direkte til energirenoveringer og andre 
energibesparende tiltag i den almene boligsektor. På baggrund af dilemmaet om, at det er økonomien, der 
bestemmer hvor miljørigtig en boligafdeling er, vil det uden tvivl fremme investeringer i energibesparende 
tiltag, hvis der blev oprettet en eller flere tilskudsordninger, der netop tilgodeser dette formål. Hvis beboerne 
opnår en form for tilskud til gennemførelse af energibesparende tiltag, vil de nok også være mere villige til 
selv at lægge lidt finansiering oven i.
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BILAG 1

DATAGRUNDLAG FOR DEL 1
Temaundersøgelsens første del bygger på en række forskellige datakilder, jf. figuren nedenfor.

FIGUR 8.1 OVERSIGT OVER DATA

GRUNDDATA

Landsbyggefondens
regnskabsdatabase

Stamoplysninger 2007
(oktober 2009)

Populationsdata
Nøgle: LBFNR,

INDBNR

INDIVIDUELT FORBRUG
Data fra elselskaber

Stikprøve
Nøgle: adresse, postnummer

FÆLLES EL- & VARMEFORBRUG
SAMT INDIVIDUELT VARMEFORBRUG

Data fra boligorganisationer

Stikprøve
Nøgle: LBFNR, INDBNR

SOCIOØKONOMISKE OPLYSNINGER
Integreret database for 
arbejdsmarkedsforskning

Supplerende bygningsoplysninger
Den offentlige informationsserver (OIS)

Populationsdata

Nøgle: BBR -ejendomsnummer, LBFNR, INDBNR

DATA FOR ØVRIG
BOLIGSEKTOR

Varmeplan.dk
Elmodel bolig

VIDEN FRA ANDRE
UNDERSØGELSER

Datagrundlag
Grundlaget for beskrivelsen er stamoplysninger i Landsbyggefondens Regnskabsdatabase ultimo oktober 
2009. Dvs. udgangspunktet for analyserne er regnskaber for boligafdelinger i databasen ved udgangen 
af oktober. Afdelingsregnskaber, som ikke findes i databasen på dette tidspunkt, indgår dermed ikke. I 
stamoplysningerne findes en lang række oplysninger om boligorganisationerne og -afdelingerne, herunder 
antal lejemålsenheder, areal og forsyningsformer. Stamoplysninger for 7.188 boligafdelinger udgør 
grundstammen i datamodellen og er efterfølgende beriget med oplysninger fra andre datakilder, som Figur 
8.1 illustrerer. Afdelinger, der har status som erhverv, institution eller lign, indgår ikke i analysen.

Data fra boligorganisationer
Gennem en dataindsamling blandt alle almene boligorganisationer er der indhentet stikprøveoplysninger 
om udviklingen i el- og varmeforbruget i den almene boligsektor i de seneste år. Det største datagrundlag 
er for det seneste år, 2008, der danner udgangspunkt for analyserne. Mere specifikt er det indhentet 
oplysninger om det fælles el- og varmeforbrug samt det individuelle varmeforbrug. I alt 926 boligafdelinger 
af varierende størrelse og geografisk placering har leveret brugbare data til undersøgelsen. Ikke alle 
boligafdelinger har dog kunnet leveret data for både el- og varmeforbrug, hvorfor den endelige stikprøve 
for elforbruget udgøres af 134 boligafdelinger, mens den for varmeforbruget tæller 742 afdelinger. 
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Repræsentativitet
Tilsammen dækker de 926 boligafdelinger i den samlede stikprøve 17 pct. af boligarealet i den almene 
boligsektor. Med 89.869 lejemål indgår 16 pct. af de ca. 556.000 lejemål i den almene boligsektor i analysen. 
Boligafdelingerne er jævnt fordelt over hele landet, jf. nedenstående Figur 8.2. I forhold til den faktiske 
fordeling af boligafdelingerne er der dog visse regioner, der er en smule over- eller underrepræsenteret. 

FIGUR 8.2 BOLIGAFDELINGER I DEN SAMLEDE STIKPRØVE FORDELT PÅ REGION I FORHOLD TIL DEN 
FAKTISKE FORDELING, PCT.
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Region Nordjylland
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne samt oplysninger fra 

Landsbyggefonden.

56 pct. af lejemålene i stikprøven ligger i etagebyggeri, mens 37 pct. er tæt /lavt byggeri. De resterende 6 
pct. af lejemålene ligger i afdelinger med blandet byggeri. I forhold til den faktiske fordeling af boligerne på 
bygningstype er tæt /lavt og blandet byggeri underrepræsenteret i stikprøven. Landsbyggefonden oplyser 
således, at 44,5 pct. af lejemålene ligger i etagebyggeri, mens 27,2 pct. er tæt /lavt byggeri. En del af 
forskellen kan dog forklares med forskelle i opgørelsesmetoden, herunder blandt andet, at lejemålenes 
kategorisering på bygningstyper i stikprøven beror på en forudgående kategorisering af boligafdelingerne.

Hovedparten af lejemålene er familieboliger, jf. Figur 8.3. Blandede boligformer er en smule underrepræ-
senteret i stikprøven, men i store træk følger fordelingen af boligformer i stikprøven den faktiske fordeling, 
jf. Figur 8.3.
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FIGUR 8.3 BOLIGAFDELINGER I DEN SAMLEDE STIKPRØVE FORDELT PÅ BOLIGFORMER I FORHOLD TIL 
DEN FAKTISKE FORDELING
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Rambølls beregninger baseret på indberetninger fra boligorganisationerne samt oplysninger fra 

Landsbyggefonden.

Samlet set vurderes stikprøven at være repræsentativ for den almene boligsektor som helhed, hvilket er 
afgørende for generaliseringen af temaundersøgelsens resultater.

Data fra elselskaber
Boligafdelingerne har som hovedregel ikke oplysninger om beboernes individuelle elforbrug. Disse oplysninger 
er i stedet indhentet hos elselskaberne. Elforbruget pr. afdeling er koblet på afdelingernes stamoplysninger 
ved hjælp af adresseoplysningerne. I alt fire forsyningsselskaber har leveret data til undersøgelsen, Dong 
Energy, SEAS-NVE, Syd Energi og NRGi. Disse selskaber dækker tilsammen 70 pct. af postnumrene i 
Danmark og er repræsenteret i alle fem regioner.

Der er som udgangspunkt søgt om oplysninger om individuelt elforbrug i de samme afdelinger, som har 
indsendt oplysninger om fælles elforbrug. Dette skyldes, at elselskaberne kun kan levere oplysninger om 
det samlede forbrug på en given adresse. For at få oplysninger om det individuelle elforbrug på en given 
adresse skal det fælles elforbrug således trækkes fra. 

Stikprøven for det individuelle elforbrug udgør 161 boligafdelinger (i den endelige stikprøve indgår dog kun 
de afdelinger, hvortil der også er knyttet et fælles elforbrug, dvs. 134 af de 161). Den relative lille stikprøve 
skyldes dels, at der er afdelinger, som ligger i postnumre uden for de fire forsyningsselskabers område. 
Dels, at det ikke har været muligt at finde et match mellem adresserne i stamoplysningerne og forsynings
virksomhedernes adresselister, trods manuelle tilpasninger. Heraf er sidstnævnte årsag den væsentligste.

Socioøkonomiske forhold
Beboernes socioøkonomiske karakteristika er identificeret ved at koble BBR-ejendomsnumre i stamdata 
med persondata i Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA). IDA er en totaldækkende 
database indeholdende oplysninger om samtlige personer og arbejdssteder i Danmark. IDA er 
sammensat af registeroplysninger fra en lang række registre, blandt andet SKAT, BBR, Folkeregisteret, 
Uddannelsesregisteret og Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. IDA indeholder derfor en lang række 
baggrundskarakteristika om befolkningen. 
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I visse tilfælde har det ikke været muligt at matche BBR-ejendomsnummeret i stamoplysningerne med 
BBR-numre i de offentlige registre. I disse tilfælde vil socioøkonomiske oplysninger om afdelingens 
beboere mangle. Disse oplysninger vil også mangle i små afdelinger, hvor antallet af beboere falder 
under minimumkravet for offentliggørelse af personfølsomme oplysninger. Socioøkonomiske oplysninger 
mangler for 10 pct. af boligafdelingerne i regnskabsdatabasen ultimo oktober 2009, og tilsvarende for 
boligafdelingerne, der har leveret data til undersøgelsen. I analyser, hvor de socioøkonomiske karakteristika 
indgår, vil stikprøvestørrelsen derfor være mindre. 

Opførelses- og ombygningsår
Oplysninger om ejendommenes opførelses- og eventuelt ombygningsår i de enkelte afdelinger er 
indhentet ved at koble BBR-ejendomsnumrene i stamoplysningerne med oplysninger i Den Offentlige 
Informationsserver (OIS). OIS er en statslig database, der samler en lang række centrale informationer 
om ejendomme i Danmark. Databasen er baseret på data fra kommunale, regionale og centrale registre og 
indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, pris, størrelse, type mv.

Som tilfældet er med de socioøkonomiske variable findes oplysninger om opførelses- og ombygningsår 
også kun for de afdelinger, hvor det har været muligt at matche BBR-ejendsomsnumre i stamoplysninger 
med BBR-numre i OIS.

Bygningernes alder anvendes til at forklare boligafdelingernes energiforbrug. Såfremt bygningen udsættes 
for en gennemgribende ombygning er bygningens alder ikke længere en indikator for det forventede 
energiforbrug. Dette er der i analyserne taget højde for ved at anvende ombygningsår frem for opførelsesår 
for de bygninger, der har været udsat for en omfattende renovering.

Varmeplan Danmark
Til sammenligning af varmeforbruget i den almene boligsektor med varmeforbruget i den øvrige boligsektor 
anvendes nøgletal fra Varmeplan Danmark. Varmeplan Danmark er udarbejdet af Rambøll for Dansk 
Fjernvarme i samarbejde med Aalborg Universitet. Nøgletallene i Varmeplan Danmark er baseret på BBR-
oplysninger og energiattester, og de er kategoriseret i henholdsvis opførelsesår og på en række forskellige 
bygningstyper (bl.a. etageboliger, rækkehuse og parcelhuse).

Elmodel Bolig
Elforbruget i den almene boligsektor sammenlignes med elforbruget i den øvrige boligsektor med 
udgangspunkt i Elmodel Bolig. Elmodel Bolig indeholder nøgletal om energiforbruget i de danske hjem. 
Modellen er baseret på oplysninger om elforbrugende apparater i et repræsentativt udsnit på ca. 2.000 
husstande i Danmark. Oplysningerne er indsamlet hvert andet år siden 1974.
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Del 1
Faktorer af betydning for energiforbruget
For at identificere faktorer af betydning for energiforbruget er der foretaget en række partielle analyser. 
Afhængigt af variabeltypen på den forklarende variabel er der anvendt regressions- og variansanalyse. 

De afprøvede variable er dels valgt med udgangspunkt i, hvad andre undersøgelser på området har 
identificeret som væsentlige faktorer. Dels som en konsekvens af en række hypoteser vedr. specifikke 
forhold i den almene boligsektor, der kan være udslagsgivende for energiforbruget. F.eks. tilstedeværelse 
af et fællesvaskeri og beboersammensætningen. 

På baggrund af resultaterne fra de partielle analyser er kombination af variable, der bedst synes at 
forklare variationen i de fire typer af energiforbrug, identificeret. Disse multiple regressionsmodeller har 
en forklaringskraft på omkring de 20–35 pct., hvilket dog ikke er decideret dårligt i tværsnitsanalyser. 
Identificeringen af de mest signifikante variable danner udgangspunkt for beregningerne af 
besparelsespotentialerne for energiforbruget samt benchmarkingværktøjet, om end modellerne, der 
anvendes i forbindelse med disse beregninger, er mere sofistikerede.

Besparelsespotentiale
Det underliggende princip i beregningen af energipotentialet er at få kortlagt, hvor stort et areal, der kan 
dækkes for et givet energiforbrug og de øvrige ydre forhold. Derefter vil potentialet blive beregnet. Poten-
tialet vil blive opgjort under antagelse af, at de mindre energieffektive enheder kan blive ligeså effektive 
som de bedste, givet de observerbare forhold. 

I forbindelse med denne potentialeberegning, er der blevet brugt et værktøj velegnet til ressourceopgørelser. 
Det valgte værktøj betegnes Stochastic Frontier Analysis, (SFA). Dette værktøj er beregnet til at estimere 
mulighedsrummet. Med andre ord prøve at få kortlagt hvor lavt energiforbrug, det er muligt at have, givet 
de nuværende bygninger i den almene boligsektor.

Konkret er der opstillet en statistisk model, der ser på sammenhængen mellem antallet af kvadratmeter og det 
varmeforbrug, der er forbundet til disse, når der tages højde for andre observerbare bygningskarakteristika, 
mulighed for målefejl mm. De socioøkonomiske forskelle er inddraget i modellen til at forklare forskelle i 
målingerne.

På baggrund af den statistiske stikprøve er det beregnet, hvorledes de enkelte afdelinger ligger i forhold til 
deres potentiale, der vil blive defineret som de mest effektive med tilsvarende ydre forhold. Datakvaliteten 
vil være bestemmende for den præcision og sikkerhed, som resultaterne kan gives med. Det skal 
understreges, at det nærværende datamateriale har en høj grad af støj. Der vil derfor også være en vis grad 
af usikkerhed forbundet med potentialet. Usikkerheden kommer fra to kilder. 1) Usikkerhed forbundet med 
indsamling af det primære datamateriale for stikprøven samt den tilhørende usikkerhed med at opregne til 
hele populationen. 2) Den statistiske usikkerhed af stikprøven. Begge disse elementer er forbundne.
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Del 2
Benchmarking
I forbindelse med udviklingen af et benchmarkingværktøj er der opstillet en række statistiske modeller 
med tilhørende beregninger. Ideen med de statistiske beregninger er at få et estimat på, hvorledes de 
forskellige typer af energiforbrug forventes at være, givet en række forhold, der beskriver de enkelte 
afdelinger og deres beboere. Med andre ord laves der en statistisk model til at lave en sammenligning med 
sammenlignelige afdelinger. 

Til dette formål er der udarbejdet en række statistiske modeller baseret på både regressioner og 
kvantilregressioner, opstillet med forskellige specifikationer. Det primære formål har været at få opstillet 
en model, der kan lave rimelige estimater for energiforbruget. Det endelige valg er faldet på en lineær 
model. Valget er baseret på en vurdering af den forklaringskraft, de forskellige modeller og specifikationer 
har. Den lineære model er baseret på en række indikatorvariable for de to dimensioner af forhold, der 
beskriver afdelingen (afdelingens henholdsvis beboernes karakteristika). Fællesforbruget er dog primært 
baseret på bygningskarakteristika. Resultaterne af denne delanalyse er givet i det til rapporten tilhørende 
benchmarkingværktøj. 

Datakvaliteten vil være bestemmende for den præcision og sikkerhed, som resultaterne kan gives med. 
Det skal understreges, at det nærværende datamateriale har en høj grad af støj, der medfører, at det ikke 
er ideelt i forhold til et præcist benchmarkingværktøj. Netop derfor er det valgt at anvende intervaller i 
benchmarkingværktøjets sammenligninger på tværs af boligafdelinger. 
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Velkommen!

Landsbyggefonden er ved at gennemføre en temaundersøgelse vedrørende energiforbrug og besparelses-
potentialer i den almene boligsektor. Spørgeskemaet tager 20–40 minutter at udfylde, men det er muligt at 
lukke det ned undervejs og gøre det færdigt senere. Dine besvarelser vil automatisk blive gemt.

God fornøjelse!

Indledende spørgsmål
Hvad er dit navn ?

Hvilken boligorganisation er du tilknyttet ?

Angiv boligorganisationens 4-cifrede LBF-nummer :
(for eksempel 0245)

Indledende spørgsmål
Hvad er din stilling i boligorganisationen ?

 Ledelse     Inspektør     Varmemester     Administrationsmedarbejder     Andet, angiv hvilken

**

Energibesparende foranstaltninger
De næste spørgsmål drejer sig om, hvilke energibesparende foranstaltninger boligorganisationen /-afde-
lingerne har gennemført i de seneste 3 kalenderår. Du skal ikke medregne igangværende projekter, men 
kun afsluttede projekter. Vi har grupperet de energibesparende foranstaltninger i 6 kategorier, hvor du skal 
angive omfang målt på antal boligafdelinger, antal lejemålsenheder samt bruttoudgifter.(se nedenstående 
eksempel). Du bedes i videst mulig omfang svare på alle omfangsmålene. I tilfælde af, at dette ikke kan 
lade sig gøre, er den prioriterede rækkefølge.
1) Bruttoudgifter
2) Antal omfattede boligafdelinger
3) Antal omfattede lejemålsenheder

Eksempel på spørgsmål angående omfang af energibesparende foranstaltningsprojekter :
Energibesparende foranstaltninger
Nederfor ses de energibesparende foranstaltningsprojekter, du har anført, at boligorganisationen /-afdelin-
gerne har gennemført i de seneste 3 kalenderår. Du bedes venligst vurdere omfanget af projekterne i kr. 
Herefter bedes du vurdere, hvor mange boligafdelinger og lejemålsenheder projekterne omfatter.
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Bruttoudgift 
i kr. (ca)

Antal omfattede 
boligafdelinger

Antal omfattede 
lejemålsenheder

Udskiftning /renovering af vinduer 10.000 5 21

Isoleringsprojekter(merisolering) 1.000.000 12 50

Energioptimering af varmeanlæggene 2.000.000 10 26

Energioptimering af ventilationssystemerne 3.000.000 16 260

Effektivisering af belysningsanlæggene på 
fællesarealerne

50.000 8 300

**

Energibesparende foranstaltninger
Er der foretaget energibesparende foranstaltninger i boligorganisationen /-afdelingerne inden for de seneste 
tre kalenderår (afsluttede projekter) ?

 Ja     Nej

Energibesparende foranstaltning 
Udskiftning /renovering af vinduer, isolering (merisolering), energioptimering af varmeanlæggene, ener-
gioptimering af ventilationssystemerne, effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne, effekti-
visering af fællesvaskerierne og lignende.

Energibesparende foranstaltninger
Hvilke af følgende typer af energibesparende foranstaltninger har boligorganisationen /-afdelingerne inve-
steret i inden for de seneste tre kalenderår (afsluttede projekter) ?
(angiv gerne flere)

 Udskiftning /renovering af vinduer
 Isoleringsprojekter (merisolering)
 Energioptimering af varmeanlæggene
 Energioptimering af ventilationssystemerne
 Effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne
 Effektivisering af fællesvaskerierne
 Andet, angiv hvilke(n)

Udskiftning /renovering af vinduer
Udskiftning af vinduer, renovering af vinduer osv.

Isoleringsprojekter (merisolering)
Efterisolering af loft /tage, efterisolering af facader, isolering af gulve mod kælder osv.

Energioptimering af varmeanlæggene
Indregulering af centralvarme og varmt brugsvand, energioptimering af produktion og forsyning af varmt 
brugsvand, udskiftning til energieffektive pumper, øget styring og overvågning (inkl. termostater), teknisk 
isolering af rør, ventiler, beholdere mm., udskiftning af ineffektive varmevekslere, udskiftning af individu-
elle kedler osv.
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Energioptimering af ventilationssystemerne
Reduktion af luftstrømme (variabel luftstrøm over døgnet), varmegenvinding på udsugningsluften osv.

Effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne
Udskiftning af lysarmaturer, udskiftning af lyskilder, anvendelse af LED-teknologi, lysstyring og lokal be-
hovsregulering osv.

Effektivisering af fællesvaskerierne
Der anvendes energieffektive maskiner (A-mærkede), der opfordres til energieffektiv vask (lave tempera-
turer, maskinen fyldes), der er etableret mulighed for tøjtørring i stedet for tørretumbling, varmegenvinding 
fra spildevand eller varme tørreluft osv.

**

Energibesparende foranstaltninger
Nedenfor ses de energibesparende foranstaltningsprojekter, du har anført, at boligorganisationen /-afde-
lingerne har gennemført i de seneste 3 kalenderår. Du bedes venligst vurdere omfanget af projekterne i kr. 
Herefter bedes du vurdere, hvor mange boligafdelinger og lejemålsenheder projekterne omfatter.

Bruttoudgifter 
i kr. (ca.)

Antal omfattede 
boligafdelinger

Antal omfattede 
lejemålsenheder

Udskiftning /renovering af vinduer
Isoleringsprojekter (merisolering)
Energioptimering af varmeanlæggene
Energioptimering af ventilationssystemerne
Effektivisering af belysningsanlæggene på 
fællesarealerne
Effektivisering af fællesvaskerierne
Andet

**

Energibesparende foranstaltninger
I hvor høj grad er de anførte energibesparende foranstaltningsprojekter udført i forbindelse med andre 
bygge- /renoveringsprojekter.

 I høj grad     I nogen grad     I ringe grad     Slet ikke     Ved ikke

Energibesparende foranstaltninger -> Energi- og renoveringsprojekter
De næste 2 spørgsmål omhandler energi og renoveringsprojekter. Du bedes venligst angive, i hvilken grad 
du er enig i spørgsmålene.

I hvilken grad overvejes energiaspekter i forbindelse med renoveringsprojekter ?
 I høj grad     I nogen grad     I ringe grad     Slet ikke     Ved ikke
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Prioriteres investeringerne i et bygge- og renoveringsprojekt ud fra et totaløkonomisk synspunkt (dvs. hvor 
driftsudgifter i installationens levetid medregnes) ?

 I høj grad     I nogen grad     I ringe grad     Slet ikke     Ved ikke

**

Energibesparende foranstaltninger -> Forventninger
Planlægger boligorganisationen /-afdelingerne at investere i energibesparende foranstaltninger i løbet af de 
næste tre kalenderår ?

 Ja     Nej     Ved ikke

Energibesparende foranstaltning
Udskiftning /renovering af vinduer, isolering (merisolering), energioptimering af varmeanlæggene, energi-
optimering af ventilationssystemerne, effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne, effektivi-
sering af fællesvaskerierne og lignende.

Energibesparende foranstaltninger -> Forventninger
Hvilke typer af energibesparende initiativer påtænker boligorganisationen /-afdelingerne at iværksætte ?
(angiv gerne flere)

 Udskiftning /renovering af vinduer
 Isoleringsprojekter (merisolering)
 Energioptimering af varmeanlæggene
 Energioptimering af ventilationssystemerne
 Effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne
 Effektivisering af fællesvaskerierne
 Andet, angiv hvilke(n)

Udskiftning /renovering af vinduer
Udskiftning af vinduer, renovering af vinduer osv.

Isoleringsprojekter (merisolering)
Efterisolering af loft /tage, efterisolering af facader, isolering af gulve mod kælder osv.

Energioptimering af varmeanlæggene
Indregulering af centralvarme og varmt brugsvand, energioptimering af produktion og forsyning af varmt 
brugsvand, udskiftning til energieffektive pumper, øget styring og overvågning (inkl. termostater), teknisk 
isolering af rør, ventiler, beholdere mm., udskiftning af ineffektive varmevekslere, udskiftning af individuelle 
kedler osv.

Energioptimering af ventilationssystemerne
Reduktion af luftstrømme (variabel luftstrøm over døgnet), varmegenvinding på udsugningsluften osv.

Effektivisering af belysningsanlæggene på fællesarealerne
Udskiftning af lysarmaturer, udskiftning af lyskilder, anvendelse af LED-teknologi, lysstyring og lokal be-
hovsregulering osv.
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Effektivisering af fællesvaskerierne
Der anvendes energieffektive maskiner (A-mærkede), der opfordres til energieffektiv vask (lave tempera-
turer, maskinen fyldes), der er etableret mulighed for tøjtørring i stedet for tørretumbling, varmegenvinding 
fra spildevand eller varme tørreluft osv.

**

Energibesparende foranstaltninger -> Forventninger
Nedenfor ses de investeringer i energibesparende foranstaltninger, du har anført, at boligorganisationen /-
afdelingerne planlægger at gennemføre i løbet af de næste tre kalenderår. Du bedes venligst vurdere om-
fanget af projekterne i kr. Herefter bedes du vurdere, hvor mange boligafdelinger og lejemålsenheder pro-
jekterne omfatter.

Bruttoudgifter 
i kr. (ca.)

Antal omfattede 
boligafdelinger

Antal omfattede 
 lejemålsenheder

Udskiftning /renovering af vinduer
Isoleringsprojekter (merisolering)
Energioptimering af varmeanlæggene
Energioptimering af ventilationsanlæggene
Effektivisering af belysningsanlæggene på 
fællesarealerne
Effektivisering af fællesvaskerierne
Andet

**

Energiledelse og energistyring
Har boligorganisationen /-afdelingerne en energiledelsesorganisation ?

Ja Nej Ved ikke
Har boligorganisationen en energiledelsesorganisation ?
Har boligafdelingerne en energiledelsesorganisation ?
(hvis der er forskelle mellem boligafdelingerne, bedes du angive den 
mest udbredte svarmulighed)

Afsættes der ressourcer (medarbejdere, tid og økonomiske midler) i boligorganisationen /-afdelingerne til 
varetagelse af energiledelse ?

 I høj grad     I nogen grad     I ringe grad     Slet ikke     Ved ikke

Energiledelse
Energiledelse er en systematisk metode til at anvende energien mere effektivt, hvilket både kan give bolig-
organisationen /-afdelingerne en økonomisk gevinst og en reduceret CO2 udledning. Energiledelse har en 
organisatorisk tilgang til at få implementeret en række virkemidler forskellige steder i organisationen.
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Energiledelse og energistyring
Er der en energiansvarlig i hhv. boligorganisationen og boligafdelingerne ? (hvis der er forskelle mellem bo-
ligafdelingerne, bedes du angive den mest udbredte svarmulighed)

Ja Nej Ved ikke
Er der en energiansvarlig i boligorganisationen ?
Er der en energiansvarlig i boligafdelingerne ?

Energiledelse og energistyring
Er der etableret systematisk energistyring i boligorganisationen /-afdelingerne ?

 I høj grad     I nogen grad     I ringe grad     Slet ikke     Ved ikke

Energiansvarlig
Den energiansvarlige udstikker retningslinjer for håndtering af energiforbrug (herunder styring) og energi-
besparende foranstaltninger. Den energiansvarlige sørger bl.a. for, at der laves regelmæssige handlingspla-
ner, opfølgninger og statusopgørelser.

Energistyring
Energistyring er et element i et energiledelsessystem, som har til formål at effektivisere den daglige drift 
gennem forbedret adgang til information om energiforbruget. Gennem et effektivt energistyringssystem 
sikres en løbende opsamling og analyse af energiforbruget. Desuden kan energistyringen ved kortlægning 
og benchmarkimg bruges aktivt til at lokalisere potentielle energibesvarelser.

**

Energiledelse og energistyring
Hvordan indsamles el- og varmeforbruget på hhv. fællesarealer og lejemålsenhederne (beboernes individu-
elle forbrug) ?
(hvis der er forskelle mellem boligafdelingerne, bedes du angive den mest udbredte indsamlingsform)

Indsamles 
manuelt

Indsamles 
automatisk

Indsamles 
ikke

Ved 
ikke

Indsamles og registreres elforbrug på fællesarealer ?
Indsamles og registreres varmeforbrug på fællesarealer ?
Indsamles og registreres beboernes individuelle elforbrug ?
Indsamles og registreres beboernes individuelle varmeforbrug ?

Energiledelse og energistyring
Hvor ofte indsamles el- og varmeforbruget på hhv. fællesarealer og lejemålsenhederne (beboernes indivi-
duelle forbrug) ?
(hvis der er forskelle mellem boligafdelingerne, bedes du angive den mest udbredte indsamlingsfrekvens)

Dagligt Hver 
uge

Hver 
måned

Én gang 
årligt

Mindre end 
én gang 
årligt

Ved ikke

Hvor ofte indsamles elforbrug på fællesarealerne ?
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Hvor ofte indsamles varmeforbruget på fælles-
arealerne ?
Hvor ofte indsamles beboernes individuelle elforbrug ?
Hvor ofte indsamles beboernes individuelle varme-
forbrug ?

**

Energiledelse og energistyring
Hvordan anvendes data om energiforbrug i boligorganisationen /-afdelingerne ?
(angiv gerne flere)

 Energiforbrug sammenlignes med tidligere års forbrug 
  Ved sammenligning med andre boligorganisationer /-afdelinger overvejes det, om der er potentiale for 
energibesparende foranstaltninger
 Energidata analyseres, hvis energiforbruget vurderes at ligge relativt højt
 Energidata analyseres ikke
 Anden anvendelse, angiv hvilke(n)

Hvor ofte analyseres det registrerede energiforbrug ?
(hvis der er forskelle mellem boligafdelingerne, bedes du angive den mest udbredte indsamlingsform)

 Dagligt     Hver uge     Hver måned     Én gang årligt     Ved ikke

**

Energiledelse og energistyring
I hvilket omfang forsøger boligorganisationen /-afdelingerne at påvirke beboernes adfærd på energiområ-
det ?

I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke Ved ikke

Opfordrer boligorganisationen /-afdelingerne beboerne til at 
slukke lyset på fællesarealerne (f.eks. i opgange, fællesskure 
mv.) ?
Opfordrer boligorganisationen /-afdelingerne beboerne til at 
spare på vandet (f.eks. ved mindre tøjvask, kortere bade m.v.) ?
Opfordrer boligorganisationen /-afdelingerne beboerne til at 
lufttørre tøjet i stedet for tørretumbling ?
Opfordrer boligorganisationen /-afdelingerne beboerne til at 
ændre adfærd på anden vis ?
Hvis boligorganisationen /afdelingerne opfordrer beboerne til at 
ændre adfærd på anden vis, beskriv hvordan

**
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Energiledelse og energistyring
Hvilke apparater i de enkelte lejemålsenheder ejes af boligorganisationen /-afdelingerne ?
(angiv gerne flere)

 Køleskabe     Komfurer     Vaskemaskiner     Andre, angiv hvilke(n)     Ingen

I hvilken grad er du enig i nedenstående spørgsmål ?
I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke Ved ikke

Indkøbes de mest energieffektive (A, A+, A++) hvidevarer på 
markedet ?
Indkøbes vandbesparende armaturer ?
Er der lavet energimærkningsordning (EMO) i boligorganisa-
tionens /-afdelingernes ejendomme ?
Har boligorganisationen /-afdelingerne stillet særlige krav til 
kvaliteten i forbindelse med udfærdigelsen af energimærkerne ?
Er der planlagt projekter ud fra energimærkernes anbefalinger ?

Vedvarende energi
Anvendes vedvarende energi til produktion af varme og el i boligorganisationen /-afdelingerne ?

 Ja     Nej     Ved ikke

**

Vedvarende energi
Hvilke af følgende vedvarende energikilder er taget i anvendelse i boligorganisationen /-afdelingerne ?
(angiv gerne flere)

 Solvarme     Solceller     Vindmøller     Biomasse     Varmepumpe     Jordvarme     Andet, angiv 
hvilke(n)

Må vi have lov til at kontakte dig med henblik på din boligorganisations deltagelse i casestudier om energi-
ledelse i den almene sektor ?

 Ja     Nej

Undersøgelsen er nu slut!
Mange tak for din deltagelse.

Organisation

LBFID
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BILAG 5

OVERSIGT OVER RESULTATER FRA SURVEYEN

OM SURVEYEN
For at belyse omfanget af energibesparende initiativer og investeringer samt arbejdet med energiledelse i 
den almene boligsektor er der gennemført en elektronisk survey blandt alle landets boligorganisationer og 
fællesadministrationer. Organisationerne har indgivet en samlet besvarelse for boligorganisationerne og bo-
ligafdelingerne under dem.

Spørgeskemaet har spurgt ind til omfanget og typer af energibesparende foranstaltninger, som boligafdelin-
gerne har gennemført og planlægger at gennemføre inden for en periode på + /- tre år. Derudover er energi-
ledelsesbegrebet på forskellig vis søgt kvantificeret.

Surveyen blev gennemført fra den 9. oktober 2009 til den 6. november 2009. I alt 82 boligorganisationer 
og fællesadministrationer har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til ca. 32 pct. af de adspurgte organi-
sationer. Dertil kommer en række organisationer, der har indgivet en delvis besvarelse, hvilket bringer den 
samlede deltagelsesprocent op på ca. 52 pct. Tilsammen dækker svarene i surveyen 1.878 boligafdelinger og 
146.567 lejemål, svarende til 26 pct. af det samlede antal almene boliger. Det skal således haves in mente, 
at besvarelserne for de i alt 133 respondenter dækker over relativt mange lejemålsenheder.

Repræsentativitet
Da boligorganisationerne og fællesadministrationerne ikke er blevet bedt om at navngive de boligafdelinger, 
som deres besvarelser dækker over, er det ikke muligt at teste repræsentativiteten i forhold til lejemålenes 
type og beliggenhed mv. på samme måde, som det blev gjort i bilag 1 i forbindelse med energidata fra bolig-
organisationer og boligafdelinger. At dømme efter den store svarprocent og de relativt mange lejemål, som 
organisationerne repræsenterer, vurderes resultaterne fra surveyen dog at tegne et repræsentativt billede af 
den almene boligsektor som helhed.
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RESULTATER
 
FIGUR 8.4 HVAD ER DIN STILLING I BOLIGORGANISATIONEN ?

Ledelse

Inspektør

Varmemester

Adm. medarbejder

Andet

40% 50%30%20%10%0%

45%

27%

3%

14%

12%

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 111.

FIGUR 8.5 ER DER FORETAGET ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER INDEN FOR DE SIDSTE 3 
KALENDERÅR ?
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Kilde : Resultater fra survey, n = 99.



BILAG 5 : OVERSIGT OVER RESULTATER FRA SURVEYEN

SIDE 113 l 184

FIGUR 8.6 HVILKE TYPER AF ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER  ER DER IMPLEMENTERET ? 
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Energioptimering af varmeanlæggene

Isoleringsprojekter (merisolering)
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Energioptimering af ventilationssystemerne
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 82.

FIGUR 8.7 I HVOR HØJ GRAD ER DE ANFØRTE ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGSPROJEKTER 
UDFØRT I FORBINDELSE MED ANDRE BYGGE- /RENOVERINGSPROJEKTER?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 71.
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TABEL 8.1 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER OG RENOVERINGSPROJEKTER 

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad overvejes energiaspekter 
i forbindelse med renoveringsprojekter ?

54 pct. 40 pct. 4 pct. 0 pct. 2 pct.

Prioriteres investeringerne i et bygge- 
og renoveringsprojekt ud fra et 
totaløkonomisk synspunkt (dvs. hvor 
driftsudgifter i installationens levetid 
medregnes) ?

56 pct. 37 pct. 5 pct. 0 pct. 2 pct.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 82.

FIGUR 8.8 PLANLÆGGER BOLIGORGANISATIONEN /-AFDELINGERNE AT INVESTERE I 
ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER INDEN FOR DE NÆSTE 3 KALENDERÅR ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 82.
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FIGUR 8.9 HVILKE TYPER AF ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER PÅTÆNKER 
BOLIGORGANISATIONEN /-AFDELINGERNE AT IVÆRKSÆTTE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 82.

FIGUR 8.10 HAR BOLIGORGANISATIONEN /-AFDELINGERNE EN ENERGILEDELSESORGANISATION ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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FIGUR 8.11 I HVOR HØJ GRAD ER DER AFSAT RESSOURCER TIL VARETAGELSE AF ENERGILEDELSE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.

FIGUR 8.12 ER DER EN ENERGIANSVARLIG I HHV. BOLIGORGANISATIONEN OG BOLIGAFDELINGERNE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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FIGUR 8.13 ER DER ETABLERET SYSTEMATISK ENERGISTYRING I BOLIGORGANISATION /-
AFDELINGERNE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81. 

TABEL 8.2 HVORDAN INDSAMLES EL- OG VARMEFORBRUG ?

Manuelt Automatisk Indsamles ikke Ved ikke

Indsamles og registreres elforbrug på 
fællesarealer ?

85 pct. 9 pct. 5 pct. 1 pct.

Indsamles og registreres varmeforbrug på 
fællesarealer ?

75 pct. 9 pct. 15 pct. 1 pct.

Indsamles og registreres beboernes 
individuelle elforbrug ?

11 pct. 11 pct. 75 pct. 4 pct.

Indsamles og registreres beboernes 
individuelle varmeforbrug ?

41 pct. 27 pct. 28 pct. 4 pct.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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TABEL 8.3 HVOR OFTE INDSAMLES EL- OG VARMEFORBRUG ?

Dagligt Hver uge Hver måned
Én gang 

årligt

Mindre end 
en gang 

årligt
Ved ikke

Hvor ofte indsamles 
elforbrug på fællesarealer ?

1 pct. 7 pct. 65 pct. 23 pct. 0 pct. 4 pct.

Hvor ofte indsamles 
varmeforbrug på 
fællesarealer ?

3 pct. 12 pct. 51 pct. 32 pct. 0 pct. 3 pct.

Hvor ofte indsamles 
beboernes individuelle 
elforbrug ?

4 pct. 0 pct. 17 pct. 63 pct. 4 pct. 13 pct.

Hvor ofte indsamles 
beboernes individuelle 
varmeforbrug ?

7 pct. 0 pct. 9 pct. 78 pct. 2 pct. 5 pct.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.

Kilde : Resultater fra survey, n = 81.

FIGUR 8.14 HVORDAN ANVENDES DATA OM ENERGIFORBRUG I BOLIGORGANISATION /-AFDELINGEN ?

Ved sammenligning med andre
boligorganisationer/-afdelinger
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vurderes at ligge relativt højt
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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FIGUR 8.15 HVOR OFTE ANALYSERES DET REGISTREREDE ENERGIFORBRUG ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.

TABEL 8.4 I HVILKET OMFANG FORSØGER BOLIGORGANISATIONEN /-AFDELINGERNE AT PÅVIRKE 
BEBOERNES ADFÆRD PÅ ENERGIOMRÅDET ?

I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke Ved ikke

Opfordres beboerne til at slukke lyset på 
fællesarealerne (f.eks. i opgange, fællesskure mv.) ? 19 pct. 47 pct. 19 pct. 12 pct. 4 pct.
Opfordres beboerne til at spare på vandet (f.eks. ved 
mindre tøjvask, kortere bade m.v.) ? 17 pct. 32 pct. 32 pct. 14 pct. 5 pct.
Opfordres beboerne til at lufttørre tøjet i stedet for 
tørretumbling ? 6 pct. 22 pct. 40 pct. 26 pct. 6 pct.

Opfordres beboerne til at ændre adfærd på anden vis ? 10 pct. 23 pct. 38 pct. 19 pct. 10 pct.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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FIGUR 8.16 HVILKE APPARATER I DE ENKELTE LEJEMÅLSENHEDER EJES AF BOLIGORGANISATIONEN /-
AFDELINGERNE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.

TABEL 8.5 INDKØB OG ENERGIMÆRKNINGSORDNING

I høj grad
I nogen 

grad
I ringe 
grad

Slet ikke Ved ikke

Indkøbes de mest energieffektive (A, A+, A++) 
hvidevarer på markedet ?

57 pct. 37 pct. 2 pct. 0 pct. 4 pct.

Indkøbes vandbesparende armaturer ? 51 pct. 41 pct. 4 pct. 0 pct. 5 pct.

Er der lavet energimærkningsordning (EMO) i 
boligorganisationens /-afdelingernes ejendomme ?

52 pct. 9 pct. 10 pct. 19 pct. 11 pct.

Har boligorganisationen /-afdelingerne stillet særlige 
krav til kvaliteten i forbindelse med udfærdigelsen af 
energimærkerne ?

14 pct. 25 pct. 26 pct. 17 pct. 19 pct.

Er der planlagt projekter ud fra energimærkernes 
anbefalinger ?

12 pct. 31 pct. 21 pct. 22 pct. 14 pct.

Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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FIGUR 8.17 ANVENDES VEDVARENDE ENERGI TIL PRODUKTION AF VARME OG EL I 
BOLIGORGANISATIONEN /AFDELINGERNE ?
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 80.

FIGUR 8.18 TYPER AF VEDVARENDE ENERGIKILDER DER ER TAGET I ANVENDELSE I 
BOLIGORGANISATIONEN /-AFDELINGERNE
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Anm. : Grundet afrundinger summer procenterne ikke præcist til 100.
Kilde : Resultater fra survey, n = 81.
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BILAG 6

INTERVIEWGUIDE

Foranalyse
Politik, målsætning

Organisation

Energistyring

Handlingsplaner

Energibevidst projektering
Uddannelse

Finansiering

Boligorganisation :
Kontaktperson : 
Interviewer :

Dato :

INTRODUKTION OG FORMÅL 
Energiledelse er en systematisk metode til at anvende energien mere effektivt, hvilket både kan give bolig-
organisationen en økonomisk gevinst og et reduceret CO2 aftryk. Energiledelse har en organisatorisk tilgang 
til at få implementeret en række virkemidler forskellige steder i organisationen. Det er afgørende at få ideen 
forankret i ledelsen, så der er beslutningskompetence og -vilje til at afsætte ressourcer til at etablere den 
nødvendige organisation til udførelse af energistyring, identificering og gennemførelse af energispareprojek-
ter mm. Energiledelse kan indebære en lang række processer – som skitseret i hjulet ovenfor. 

 •  Foranalyse /kortlægning
 •   Definition og formulering af politik og målsætning
 •  Organisation
 •  Finansiering
 •  Energistyring
 •  Udarbejdelse af handlingsplaner
 •  Energibevidst projektering
 •  Uddannelse 

Det overordnede formål med casestudierne er at identificere og udvikle metoder for ”best practice” indenfor 
energiledelse i den almene boligsektor. ”Best practice” kan være forskellig for forskellige typer af organisatio-
ner, hvor der f.eks. ressourcemæssigt kan være stor variation. Casestudierne skal desuden belyse barrierer 
og mulige incitamenter for implementering af de enkelte værktøjer og procedurer i boligorganisationerne. 
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Om boligorganisationen (udfyldes så vidt muligt inden interview)
Geografisk område :
Antal boligafdelinger :
Boligtyper :
Fællesvaskeri :    ja /nej
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : ja /nej /i nogen grad
Indledende bemærkninger :

Energiledelse generelt
For at bevidstgøre og synliggøre ambitionsniveauet i boligorganisationen overfor både omverden men i høj 
grad også overfor medarbejdere er det essentielt, at der formuleres en politik og fastsættes et konkret mål. 
Politikken og målet skal forankres i topledelsen for at sikre, at der er den fornødne investeringsvillighed og 
interesse for projektet. 

Status
 1. Hvordan prioriteres arbejdet med energibesparelser (skala fra 1 til 5) ?
 2. Er der formuleret en politik og et mål for energibesparelser ? (I benægtende fald; hvorfor ikke ?)
 3.  Er der etableret procedurer (faste rutiner med deadlines, frekvens, ansvar, godkendelse mm) mht. 

handlingsplaner og opfølgning på mål og politik ? (I benægtende fald; hvorfor ikke ?)
 4. Hvordan er procedurerne opdelt på organisationsniveau og på afdelingsniveau ?
 5. Giv en kort status på boligorganisationens koncept for forvaltningsrevision
 6.  Er der, som en del af boligorganisationens koncept for forvaltningsrevision, udarbejdet mål (målsæt-

ninger /handlingsplaner /målepunkter) samt etableret procedurer /forretningsgange /jobbeskrivelser for 
energiområdet (energiledelse) ?

Evaluering
 1.  Er politik og mål indarbejdet i dagligdagen ? Er politikken et udtryk for en realistisk ambition på området 

– er der god overensstemmelse med afsatte ressourcer og ambition ?
 2.  Foretages der periodisk revurdering af disse mål og forretningsgange ? (hvis nej; hvorfor ikke, hvis ja; 

hvor ofte)

Organisation
Grundlaget for succes, når energiledelse skal implementeres i en virksomhed, er at systemet er forankret i 
toppen af organisationen. Dernæst skal det række ud til alle medarbejdere, der kan påvirke forbruget i driften 
eller via fremtidige projekter. Energiledelsessystemet skal derved understøtte beslutningsprocesser på alle 
niveauer, så roller og ansvarsfordelinger er synlige og veldefinerede for alle implicerede parter. 

Den energiansvarlige centralt i organisationen har ansvaret for, at energiledelsessystemet fungerer efter 
hensigten. Den centrale energiansvarlige skal være bindeleddet mellem BO og energifolkene i de enkelte 
afdelinger. Den energiansvarlige udstikker retningslinjer for håndtering af energiforbrug (herunder ener-
gistyring) og energibesparende foranstaltninger. Hvis der er formuleret et mål centralt skal det udmøntes i 
handlinger i de enkelte afdelinger. Den energiansvarlige skal sørge for at der laves regelmæssige handlings-
planer, opfølgninger og statusopgørelser. Desuden skal det sikres, at kompetenceniveauet på de forskellige 
niveauer er tilfredsstillende. 



BILAG 6 : INTERVIEWGUIDE

SIDE 125 l 184

Status
 1. Organisationsdiagram med fokus på energiledelse
 2. Hvilke personer er involveret i energiledelsesarbejdet – centralt og decentralt.
 a. navn og stilling
 3. Hvordan er energiledelsen forankret ? 
 4. Beskrivelse af roller og ansvarsområder 
  a. Overordnet ansvar for energiledelse (politik, mål, målopfyldelse)
  b. Budgetansvarlig (finansiering af energispareprojekter og energiforbrug)
  c. Ansvar for EMO-ordning
  d. Ansvar for energirigtig projektering
  e. Ansvar for indkøb
  f.  Ansvar for energistyring 
  g. Ansvar for identificering af energispareprojekter
  h. koordinering mellem organisationen og afdelingerne
 5.  Er energiledelsen forankret i de forretningsgangsbeskrivelser og jobbeskrivelser der er udarbejdet som 

en del af konceptet for forvaltningsrevisionen ?

Evaluering
 1. Fordele og ulemper ved den nuværende organisation
 2.  Er organisation og ansvarsfordeling hensigtsmæssig i relation til politik og målopfyldelse ? Hvordan 

fungerer ansvarsfordelingen i det daglige ? 
 3. Er der ansvarsområder, der ikke er dækket ind i organisationen (evt. i relation til ovenstående liste) ?
 4.  Er forankringen af ansvarsområdet passende – tager ledelsen tilstrækkeligt ansvar for opfyldelse af 

målene ? 
 5.  Kan energiledelsen i højere grad forankres i boligorganisationens forretningsgangsbeskrivelser ? (hvis 

ja; hvordan ?)

Energistyring
Energistyring er et element i et energiledelsessystem, som har til formål at effektivisere den daglige drift 
gennem forbedret adgang til information om energiforbruget. Gennem et effektivt energistyringssystem 
sikres en løbende opsamling og analyse af energiforbruget. Desuden kan energistyring ved kortlægning og 
benchmarking bruges aktivt til at lokalisere potentielle energibesparelser.

Status
 1. Beskrivelse af energistyringen 
  a. Hvad inkluderer energistyringen (fælles  / individuelt el- og varmeforbrug) ?
  b. Hvordan overvåges og opsamles energidata ? Procedurer (frekvens og omfang).
  c. Hvordan opdages svingninger i forbruget ? Procedurer (frekvens og omfang)
  d. Hvordan analyseres forbruget ? Procedurer (frekvens og omfang)
 2. Forvaltningsrevision i relation til energistyringen
  a. Er der opsat målepunkter for energistyringen i relation til forvaltningsrevisionen ?
  b. Omfatter disse målepunkter alle tre elementer i forvaltningsrevisionen ?
   i. Sparsommelighed (billigst muligt)
   ii. Produktivitet (mindste forbrug pr. enhed)
   iii. Effektivitet (kvalitetsdimension)
  c. Hvor ofte foretages der opfølgning på disse målepunkter ?
  d. Måles der på såvel kvantitative som kvalitative data ?
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Evaluering
 1. Fordele og ulemper ved de nuværende procedurer for energistyring
 2. Opdages uhensigtsmæssige forbrug i tide ? (for eksempel en defekt termostat  / ventil) 
  a. Hvordan kan proceduren optimeres ?
  b. Kan det automatiske energistyringssystem udnyttes i større omfang ? 
  c. Er der opsat passende grad af målere ? 

Kompetencer og ressourcer
Status
 1. Beskrivelse af kompetence- og ressourceniveauet til varetagelse af energiledelse 
  a. på organisationsniveau
  b. på afdelingsniveau
 2.  Indgår kompetence- og ressourceniveauet i de udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser /jobbeskri-

velser ?
  a. Er der udarbejdet mål for udviklingen heraf ?

Evaluering
 1. Er kompetence- og ressourceniveauet passende til varetagelse af energiledelse ?
 2. Hvilke handlinger  / aktiviteter foretages for at udvikle kompetencerne ?
 3. Hvordan sikres at hver afdeling prioriterer opgaven ?

Identificering af energispareprojekter
Status
 1. Hvordan identificeres energispareprojekter i dag ?
  a. Klimaskærm
  b. Varmeanlæg
  c. Ventilation
  d. Belysning
  e. Fællesvaskeri
 2. Anvendes eksterne parter ? (ESCO, rådgivere, energiselskaber)
 3. Hvilke værktøjer  / metoder tages i brug ? (f.eks. kortlægning og benchmarking)
 4. Hvilke incitamenter har afdelingerne til at identificere yderligere energispareprojekter ?
 5.  Er der som en del af forvaltningsrevisionskonceptet udarbejdet mål for effektiviteten heraf (f.eks. krav 

til løbende identifikation af nye potentielle projekter ?)

Evaluering
 1. Fordele og ulemper ved nuværende metode
 2.  Er metoden til identificering systematisk – eller er det mere tilfældigt og afhængige af ildsjæle i de en-

kelte afdelinger ?
 3. Vurderer du, at der endnu er et stort potentiale for (rentable) energibesparelser ?

Finansieringsordning
Status
 1. Hvordan finansieres energispareprojekterne ? Er der etableret en særlig finansieringsordning ? 
 2. Hvilke krav er der til energispareprojekterne ? (tilbagebetalingstid, rentabilitet, …)
 3. I hvor stor udstrækning anvendes midler fra Landsbyggefonden ?
 4. Hvordan sikres ejer  / lejer problematikken ?
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 5. Er der som en del af forvaltningsrevisionskonceptet udarbejdet mål for :
  a. Sparsommelighed (hvor billig finansiering kan der opnås ?)
  b.  Produktivitet (hvor store /mange energispareprojekter kan der opnås for de egeninvesterede mid-

ler ?  / hvor stor en spareeffekt kan der opnås pr. finansieret /investeret krone ?)
Evaluering
 1. Hvordan svarer tilgængelige økonomiske midler til rentable identificerede projekter ?
 2. Beskrivelse af økonomiske barrierer og overvindelse af disse (likviditetsproblemer)
 3.  Kunne man forestille sig en form for intern selvfinansierende model (besparelserne finansierer projek-

terne) ?
 4.  Hvordan man forestille sig større brug af ESCO’s og energiselskaber til finansieringen af de energibe-

sparende foranstaltninger ?

Energimærkningsordning (EMO)
Status
 1. I hvor stor udstrækning er der lavet energimærker i de enkelte afdelinger ?
 2. Er energimærkerne offentligt tilgængelige ?
 3. Er der gennemført energispareprojekter på foranledning af energimærkernes anbefaling ?
 4.  Indgår energimærkningsordningen som en integreret del af boligorganisationens koncept for forvalt-

ningsrevision ?
 5. Hvordan måles produktivitetsaspektet (forbrug pr. enhed /periode) ?

Evaluering
 1. Fordele og ulemper med EMO
 2. Levede mærkerne op til forventningerne ?
 3. Bidrog mærkerne med ny viden ? 
 4. Hvordan kunne EMO gøres mere operationel (bidrage til yderligere rentable energibesparelser) ?

Energirigtig projektering
Status
 1.  Hvordan sikres energihensyn i alle projekteringsopgaver (renovering og nybyggeri) i dag ? Beskrivelse 

af procedurer  / metoder.
  a. kommunikation ml. aktører
  b. granskning af energiekspert
 2. Hvordan tages totaløkonomiske hensyn i projekteringsopgaver (renovering og nybyggeri) ? 
 3.  Er der udarbejdet procedurer i boligorganisationens koncept for forvaltningsrevision (f.eks. for nybyg-

geri /renoveringer), som sikrer inddragelse af dette element ?
  a. Hvordan sker målingen heraf ?

Evaluering
 1. Beskrivelse af barrierer for til alle tider at tænke i totaløkonomiske løsninger.

Energirigtigt indkøb 
Status
 1. Hvor foretages indkøb (organisation eller i afdeling) ?
 2. Hvad omfatter indkøb ?
 3. Hvordan sikres energihensyn i alle indkøb i dag ? 
  a. Også ud i de enkelte afdelinger 
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 4. Stilles der totaløkonomiske krav til leverandører ?
 5. Er der opsat mål for sparsommelighed ?
  a. Hvordan måles dette ?

Evaluering
 1. Beskrivelse af barrierer for til alle tider at tænke i totaløkonomiske indkøb.

Beboeradfærd
Status
 1. På hvilken måde påvirkes beboernes adfærd mht. energiforbrug ?
 2. Fællesforbrug (f.eks. vaskeri)
 3. Individuelt
 4. Betaler beboerne for det faktiske forbrug ?
 5. Kan beboerne i udbredt grad påvirke energiforbruget på fællesarealer ? 
 6.  Indgår dette i boligorganisationens koncept for forvaltningsrevision, at inddrage beboerelementet i 

denne sammenhæng ?
 7. Er der opsat mål for produktivitet (forbrug pr. lejemål /kvadratmeter /lejer etc. ?)

Evaluering
 7. Kan boligorganisationen påvirke det individuelle forbrug ?
 8. Hvori ligger de største adfærdsmæssige udfordringer ?
 9. Hvordan rapporteres der i relation til forvaltningsrevisionskonceptet ?
  10. Hvordan evalueres der i relation til forvaltningsrevisionskonceptet ?
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BILAG 7

REFERATER FRA CASESTUDIER
Bilaget her angiver referater fra samtlige interviews foretaget med organisationerne. 

Der er lavet casestudier af energiledelsessystemet i følgende organisationer :
 1. FSBbolig
 2. Himmerland Andelsboligforening
 3. DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab
 4. Brabrand Boligforening
 5. Boligselskabet Sjælland
 6. AL2bolig
 7. Bovia
 8. Domea
 9. Boligselskabet Sct. Jørgen

De gennemførte interviews omhandler følgende temaområder :
 •  Om boligorganisationen
 •  Organisation
 •  Energiledelse generelt
 •  Energistyring
 •  Kompetencer og ressourcer
 •  Identificering af energispareprojekter
 •  Finansieringsordning
 •  Energimærkningsordning
 •  Energirigtig projektering
 •  Energirigtigt indkøb
 •  Adfærdspåvirkning
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FSB-BOLIG
Dato for interview 23. oktober 2009
Kontaktperson i BO :  Anders Wiig Nielsen, fagleder i miljø- og energiafdeling
Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll

Om boligorganisationen
Geografisk område :   Københavns og Gladsaxe kommune 
Antal boligafdelinger :   80
Antal boligenheder :   ca. 15.000
Boligtyper :    Fortrinsvis lejligheder + ungdomsboliger og kollegier
Fællesvaskeri :    Fortrinsvis ja
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : ja /nej /i nogen grad
Indledende bemærkninger :   Administrationen er EMAS-certificeret8

AWN mener at evaluering af projekter er underprioriteret, hvilket skyldes ressourcer og kultur i sektoren. 
AWN mener, at det kunne være nyttigt at lave casestudier på konkrete projekter. 

Organisation
Administrativ organisation i FSB. 

Driftscenter

Udlejningscenter

Økonomi

Teknik og miljø

Ejendomsfunktionærer

Direktion

Direktions sekretariat

IT

HR

Kommunikation

Kilde : Miljøredegørelse 2007.

8  EMAS er et europæisk miljøledelsessystem, der sikrer en systematisk tilgang til miljø og energispørgsmål. Det indebærer bl.a. 
formulering af politik, opstilling af mål, gennemførelse og evaluering.
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De relevante afdelinger for energiledelse i FSB’s organisation er udover direktionen, teknik og miljø, drifts-
centret og økonomi. I teknik og miljø-afdelingen ligger miljø og energi, hvor Anders Wiig Nielsen er fagleder. 
Her er energiledelse forankret. Driftscentret er relevant, da de 7 driftschefer har den direkte kontakt til de 
80 afdelinger. Inspektørerne er de udførende medarbejdere i afdelingerne. I økonomiafdelingen varetages 
forvaltningsrevisionen.

I Grøn arbejdsgruppe, hvor der deltager en person fra hver af administrationens afdelinger, diskuteres admi-
nistrationens miljøpåvirkninger. Dette er en del af EMAS-systemet. Grøn arbejdsgruppe omhandler primært 
miljøpåvirkningerne fra medarbejdernes egen hverdag, men ideerne fra arbejdsgruppen kan også have ind-
virkning på drift af afdelingerne.

Energi og miljø har det overordnede ansvar for følgende områder :
 •  Overordnet ansvar for EMAS-certificeringen
 •  Udarbejdelse af grønne regnskaber
 •  Budgetansvarlig (finansiering af energispareprojekter og energiforbrug)
 •  Ansvar for brug af EMO-ordning
 •  Ansvar for energirigtig projektering
 •  Ansvar for implementering af miljøkrav i grønne indkøb
 •  Ansvar for Energistyring 
 •  Ansvar for identificering af energispareprojekter
 •  Koordinering mellem organisationen og afdelingerne

I tilknytning til ovenstående EMAS-certificering er der udarbejdet skriftlige forretningsgange og vejledninger, 
der indgår i boligorganisationens koncept for forvaltningsrevision på lige fod med forretningsgangsbeskrivel-
ser for øvrige forvaltningsområder.

I forhold til EMAS-certificeringen er der endvidere fastsat mål for energiforbruget, dog alene omfattende 
energiforbruget i administrationen.

I forvaltningsrevisionskonceptet i øvrigt er der i forhold til afdelingerne fastsat mål for udviklingen i energifor-
bruget. Pt. er målene fastsat i forhold til vandforbrug, hvor det flerårige mål er kvalificeret ved at afdelingernes 
vandforbrug skal reduceres til et ”normalforbrug”, idet afdelingernes hidtidige vandforbrug lå over niveau.

Tidligere har der, som en del af forvaltningsrevisionen, været fastsat målepunkter for energiforbruget, hvor 
målene ligeledes var kvantificeret som reduktioner over en flerårig periode.

Energiledelse generelt
Energi- og miljøledelse prioriteres højt i FSB. Siden 2003 har administrationen i FSB været certificeret efter 
EMAS-ordningen. Indtil videre er kun administrationen certificeret. Fokus var oprindeligt på ressourceforbrug 
og indkøbspolitik.

EMAS som styringsprogram for energiledelse, er prioriteret for at leve op til forvaltningsrevisionen. Figuren 
nedenfor viser opbygningen af miljøledelsessystemet i FSB, kilde : Miljøredegørelse 2007. FSB har altså sam-
let alle instrukser, vejledninger og tidsplaner for enkelte aktiviteter i én håndbog. 
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Vejledning
til intern
revision

Vejledning
til at stille
miljøkrav
ved indkøb
og udbud

Håndbog
om EMAS

Instruks i
beredskab

Instruks i
kendskab til
lovkrav

Instruks i
revision af
miljøledel-
sessystemet

Instruks i
udformning
og vedlige-
hold af 
miljømål

Instruks i
intern og
ekstern
kommuni-
kation
om miljø-
ledelses-
systemt

Instruks i
afvigelser,
korrigerede
og fore-
byggende
handlinger

Instruks i
drift, ved-
ligehold og
dokument-
styring

Vejledning til
introduktion
af nye med-
arbejdere

Vejledning
til overvåg-
ning af 
miljøforhold

Instruks i
kendskab til
miljøforhold

Beredskabs-
plan

Instruks i
afvigelser,
korrigerede
og fore-
byggende
handlinger

Vejledning til
ledelsesgen-
nemgang

EMAS
Forretningsgang

FSB’s bestyrelse har ansvar for og vedtager miljøpolitikken for boligorganisationen. Miljøpolitikken betyder 
at FSB i administrationen, planlægning og drift bl.a. vil arbejde mod :
 •  reduktion af hhv. ressourceforbrug og udledning af miljøbelastende stoffer
 •  minimering af ekstern miljøpåvirkning som lugt-, støj, - luft og jordforurening
 •  forbedring af indeklima
 •  inddragelse af medarbejdere, beboere
 •  miljø i nybyggeri, renovering og vedligehold
 •  etablering af grønne udearealer
 •  kompetenceopbygning af relevante medarbejdere mht. miljø og energi

Uafhængigt af EMAS-certificeringen er der formuleret en miljøpolitik, der omhandler hele FSB. Politik og mål-
sætninger godkendes af øverste myndighed. EMAS certificeringen betyder, at der er en systematisk tilgang, 
hvor mål og handlinger er til revision og godkendelse hvert år. 

Der er fastsat en række konkrete målsætninger for ressourceforbrug, der dog kun dækker det direkte forbrug 
i administrationen i FSB.

For at overholde krav til EMAS-certificeringen, er der en fast årlig procedure, der indebærer :

 •  kortlægning og status beskrives i miljøredegørelsen
 •  planlægning af handlinger for overholdelse af mål
 •  handling
 •  evaluering via revision og ledelsens gennemgang
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Derudover udarbejdes grønne regnskaber for afdelingerne og FSB samlet hvert år. Regnskaberne udarbejdes 
centralt. Ud fra disse oplysninger fokuseres der på afdelinger med størst forbrug og størst potentiale. De 
grønne regnskaber beskriver udviklingen i afdelingerne. De grønne regnskaber udsendes til afdelingsbesty-
relserne. Det er planen, at alle regnskaber lægges på hjemmesiden i år. Regnskaberne udarbejdes af medar-
bejdere i Energi og Miljø, hvor der anvendes informationer fra energistyringsprogrammet og affaldsopgørel-
ser som grundlag. Bortset fra 3 afdelinger har alle afdelinger ønsket at få lavet et grønt regnskab.

På sektionsmøder og repræsentantskabsmøder forsøges brugen af energiledelse og energistyring at blive 
udbredt til flest muligt. 

Evaluering
Certificeringen kræver meget administration, hvorfor bureaukratiet er blevet slanket, og det er nu en del af 
ledelsessystemet. 

AWN mener ikke at deres energiledelse er optimal. Det ville kræve mere lokal forankring og handling, opsæt-
ning af mål og evaluering på afdelingsniveau hvert år. 

Energistyring
Proceduren for energistyring i FSB’s boligafdelinger er, at energiforbruget registreres og indtastes i ”Min 
Energi” manuelt en gang om måneden af de lokale inspektører. De registrerede forbrug er generelt elforbrug 
på fællesarealer og samlet vand-, gas- og varmeforbrug. En medarbejder centralt i energiafdelingen screener 
forbrugerne og registrerer forbrugsudsving. Årsagen identificeres evt. i kontakt med inspektør – og fejlen 
udbedres.

Der er kun få fjernaflæste målere. De er dyre både i opsætning og i drift. Fordelen ved manuel registrering 
er, at inspektørerne bliver tvunget sig til at forholde sig til forbruget. De kommer rundt i bygningen og det 
skaber lokal forankring. 

En medarbejder er fast beskæftiget med energistyringen.

Alle bestyrelser har læseadgang til ”Min Energi”, så de har mulighed for at overvåge deres forbrug. Det an-
vendes kun i nogen udstrækning af bestyrelserne. 

Kompetencer og ressourcer
Inspektørerne oplæres i energistyringsprogrammet ”Min Energi”. Der laves efteruddannelse af inspektører 
indenfor miljø og energi. Et tema kunne f.eks. være drift og varmeanlæg.

Driftsafdelingen indkalder inspektørerne til møder med specifikke emner relevant for drift herunder energiop-
timering. Derudover har inspektørerne mere uformelle netværk, der er bundet op på geografisk placering og 
praktisk samarbejde. 

Desuden er der fokus på at alle medarbejdere er opmærksomme på hvilke miljøfaktorer, de har indvirkning 
på i deres daglige virke. 

Der afholdes temamøder om f.eks. miljørigtig projektering mm. for driftsafdelingen. Temamøder og vidende-
ling om energi og miljø initieres efter behov i forskellige fora. 
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Identificering af energispareprojekter
Eksterne konsulenter udarbejder tilstandsvurderinger af afdelingerne efter en fast procedure og frekvens, 
hvilket udmunder i periodiske renoveringsplaner indeholdende større projekter. Energiprojekter er fortrins-
vis som en del af et større renoveringsprojekter – det er sjældent energibesparelsen, der er den primære 
driver. 

Inspektører identificerer mindre projekter som en del af deres daglige rutiner eller f.eks. som idé fra anden 
inspektør. 

Projekter identificeres via data i energistyringssystemet enten af inspektørerne eller af centrale medarbej-
dere i FSB, der arbejder med energistyring og energibesparelser.

AWN mener, at det kunne være gavnligt med en database over samtlige installationer i de enkelte afdelinger. 
Det kunne give et overblik, der kunne fokusere indsatsen. Det ville dog være vanskeligt at sikre denne data-
base altid var ajourført.

Alle forslag til miljøforbedrende foranstaltninger i administrationen diskuteres i grøn arbejdsgruppe, som 
herefter præsenteres i chefgruppen, der tager endeligt stilling til gennemførelse af projekterne. 

FSB er i gang med et udviklingsprojekt mht. brug af ESCO. Barriere for ESCO-løsning er dels manglende viden 
og at der ikke er samme skelnen mellem drift og investering, som f.eks. i en kommune. Desuden vil boligor-
ganisationen altid selv forestå lånoptagelsen, da de kan få lånet billigere.

Finansieringsordning
Mindre energispareprojekter finansieres over driftsbudgettet. 

Større projekter beskrives og præsenteres på afdelingsbestyrelsen. Ved godkendelse optages typisk et lån, 
som tilbagebetales over huslejen. Ved større projekter er der en projektleder i T&M, mens eksterne rådgivere 
laver bygherrerådgivning og projektering. 

Dispositionsfonden vægter også miljøprojekter. 

Energimærkningsordning (EMO)
Der er gennemført EMO af FSB’s ejendomme. Mærkerne anvendes som afsæt for energibesparende for-
anstaltninger i renoveringsprojekter. Når renoveringsprojekt tages frem tjekkes energimærket for mulige 
energioptimeringer. 

AWN mener at der i EMO er for lidt fokus på varmecentral, ventilation og bløde virkemidler (adfærd). At 
mærket skal laves af en ekstern konsulent giver både fordele og ulemper. Ulempen er, at konsulenten ikke 
kender bygningen i forvejen, men til gengæld kommer den eksterne part med nye øjne på de eksisterende 
installationer. 

Energirigtig projektering
Miljøredegørelse for 2006 identificerede en væsentlig miljøgevinst ved større hensyn til miljø og energi i for-
bindelse med renovering og byggeri. 
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Der er ikke opsat konkrete procedurer for energirigtig projektering. Der er en serie af vejledninger, der fun-
gerer som en tjekliste. Der er dog problemer med at holde den opdateret, så medarbejderne bruger hinanden 
til at komme omkring relevante emner i forbindelse med en ny renoveringssag. 

Energirigtigt indkøb 
SKI-aftalen følges, men den er ikke dækkende. Generelt foregår indkøb til boligafdelingerne decentralt. Ret-
ningslinjer for energirigtig indkøb følges ikke nødvendigvis. Indkøb til vaskeri ligger decentralt. 

AWN kan se fordele i at få alt indkøb centraliseret. Dette ville afhjælpe barrierer for totaløkonomiske indkøb.
 
Politik for eksterne leverandører ift. miljøhensyn. 

Beboeradfærd
Administrationen forsøger at påvirke beboernes adfærd ved at rådgive om energiforhold og sparemuligheder. 
På FSB’s hjemmeside har FSB lavet et miljøkatalog, der inspirerer til miljøtiltag indenfor følgende områder :
 •  vaskeri
 •  affald
 •  fællesareal
 •  lejlighed
 •  udeareal

Eksempelvis afholdes klimadag, hvor både beboere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er velkomne. 
Her er information og inspiration til energibesparelser. 

FSB har lavet vandsparekampagner og har uddelt en vandsparepris. 
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HIMMERLAND ANDELSBOLIGFORENING
Dato for interview 12. november 2009
 
Kontaktperson i BO :  Ole Nielsen, forretningsfører
      Jørn Juul, inspektør
Interviewer :  Søren V. Pedersen, Beierholm

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Dækker Aalborg i Aalborg Kommune
Antal boligafdelinger :   ca. 50 
Antal boligenheder :   ca. 5.300
Boligtyper :    Blandet
Fællesvaskeri :  
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :   

Organisation
Organisationen er i relation til energi /teknik opbygget således, at der er ansat en række inspektører, som 
hver er overordnet ansvarlig for en række afdelinger, herunder ansvarlig for de i disse afdelinger ansatte 
ejendomsfunktionærer. Herudover har inspektørerne tillige et eller flere ansvarsområder, hvor de er ansvar-
lige på tværs af afdelingerne /inspektørkollegaerne – energiområdet er et eksempel herpå. Herved bliver den 
pågældende inspektør, udover at være generalist, tillige specialist indenfor et eller flere områder.

Energiledelse generelt
Boligorganisationen er netop i en fase, hvor man er på vej over til at arbejde mere bevidst med energiledelse, 
bl.a. gennem forventet indgåelse af partnerskabsaftaler på energiområdet.

Energistyring
Boligorganisationens energistyring sker i systemet ”Min Energi”. Her sker der indberetning på månedsbasis. 
Man anvender for nuværende ekstern rådgiver til at følge op på de indberettede data, og sikre formidling af 
alarmer ved udsving.

Herudover sker der for visse målere registrering på ugebasis, helt ned til 3 gange pr. uge, hvor dette er vur-
deret væsentligt i forhold til at foretage nærmere analyse af en negativ udviklingstendens.

Aflæsningerne foretages manuelt af de lokale ejendomsfunktionærer. Man har et ønske om at aflæsningerne 
også fremadrettet skal ske manuelt, da dette samtidig har en positiv sidegevinst, derved, at man sikrer at 
ejendomsfunktionærerne også fysisk besigtiger varmecentralen med jævnlige intervaller, og herved kan 
blive opmærksom på andre forhold, hvor forebyggende foranstaltninger kan være relevante. 

Langt den overvejende del af boligorganisationens afdelinger har endvidere fået installeret CTS-anlæg.

Kompetencer og ressourcer
Der vurderes i høj grad at være de fornødne kompetencer. Samtlige ejendomsfunktionærer har således gen-
nemført uddannelsen som ejendomsservice teknikere, i hvilken forbindelse de alle har modtaget undervis-
ning i forhold vedr. energi og varmestyring.
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Endvidere anvendes, som tidligere anført, et eksternt ingeniørfirma ved den løbende energistyring. 

Ressourcemæssigt, vurderes der ikke at være problemer for nuværende. Omvendt må det forventes, at et 
væsentligt forøget fokus på energiområdet, vil medføre stigende krav til ressourceforbruget.

Identificering af energispareprojekter
Energispareprojekter identificeres primært via følgende kanaler :

Ejendomsfunktionærerne, sikrer den daglige energioptimering ved et konstant fokus herpå.

Boligorganisationens tekniske afdeling, som står for størstedelen af arbejdet med renoveringsprojekter /ny-
byggeri. Her er der et konstant fokus på at optimere projekterne, under skyldig hensyn til økonomi, men 
samtidig med fokus på anvendelse af energioptimale materialer. 

Endvidere indgår det som et element i den kommende partnerskabsaftale, at dette skal bidrage med yderli-
gere styrkelse af rådgivningen om /fokus på identifikation af energispareprojekter.

Finansieringsordning
Boligorganisationen anvender de for branchen sædvanlige finansieringsformer.

Energibesparelsen for renoveringsprojekter sælges til elselskaberne, hvorved det er muligt at opnå mindre 
tilskud til de enkelte projekter, med en marginal forbedring af projekternes totaløkonomi til følge.

Gennem indgåelse af partnerskabsaftale, vil det endvidere forventeligt fremadrettet være muligt at sikre en 
delfinansiering af relevante energispareprojekter.

Energimærkningsordning (EMO)
Boligorganisationen har endnu ikke igangsat EMO-ordningen, da man pt. afventer endelig afklaring af hvordan 
denne falder ud, herunder bl.a. baseret på de udmeldinger der har været herom fra brancheforeningen. Det er 
vurderingen, at der ikke umiddelbart vil være økonomisk sammenhæng mellem udgiften til gennemførelsen af 
EMO-ordningen, set i sammenhæng med hvilke relevante besparelsespotentialer, som dette vil udmønte sig i.

Boligorganisationen har tidligere gennemført ELO-ordningen. I den forbindelse blev det høstet en række ”lavt 
hængende frugter” i form af meget rentable udskiftninger af toiletter, varmevekslere og blandingsbatterier.

Det er vurderingen af de næste ”frugter der kan høstes” primært vil relatere sig til ventilationsanlæg og iso-
lering af lofter. For begge deles vedkommende er der dog typisk tale om projekter, med en tilbagebetalingstid 
på ikke under 10 år.

Energirigtig projektering
Som tidligere anført forefindes der ingen formaliserede procedurer, som sikrer en energirigtig projekte-
ring. Men qua de lovgivningsmæssigt fastsatte krav, er der allerede fra myndigheds side skærpede krav 
hertil.

Imidlertid er det opfattelsen, at det forhold at man internt i huset selv står for byggestyringen medfører et 
forøget fokus på energirigtig projektering. Ligeledes indgår det også som et element i klimapartnerskabsaf-
talen, at der herigennem skal modtages rådgivning herom.
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Energirigtigt indkøb 
Der sker fra centralt hold indhentelse af tilbud på hårde hvidevarer m.v., hvor fokus er på lavenergi, hvor dette 
er muligt uden væsentlige meromkostninger.

Endvidere er der pt. indgået aftale med Energi Nord om samlet indkøb af el.

Aalborg Kommune er i økonomisk henseende privilegeret ved at have relativt billig fjernvarme.
 
Beboeradfærd
Der er ikke foretaget konkrete initiativer med henblik på regulering af beboernes adfærd i relation til energi-
forbrug.

For nuværende sker dette således alene gennem ejendomsfunktionærernes mulige påvirkning heraf gennem 
daglig dialog med beboerne, uden at dette dog er et særligt fokusområde.
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DAB – DANSK ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB
Dato for interview : 27. oktober 2009
Kontaktperson i BO :  Asger Røngren, chefkonsulent
Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll
      Søren V. Pedersen, Beierholm

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Fortrinsvis Storkøbenhavn, Sjælland og Esbjerg
Antal boligselskaber :   60  
Antal boligenheder :   ca. 45.000
Boligtyper :    Blandet
Fællesvaskeri :  
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :   DAB er blandt Danmarks største boligorganisationer

Organisation
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Der er 5 forvaltningsgrupper, der knytter sig til boligafdelingerne. I hver af grupperne er der tilknyttet perso-
nale med følgende kompetencer :

 •  Inspektører (ingeniører, konstruktører). Inspektørerne er den udøvende kraft og er leder af ejendoms-
driften.

 •  Forvaltning
 •  Økonomi og regnskab

Energigruppen fungerer som en stabsfunktion, der er på tværs af afdelingerne. Energigruppen har 3 med-
arbejdere : 2 ingeniører og 1 maskinmester. Energigruppens primære formål er energistyring, rådgivning og 
vejledning. Årsagen til energigruppens oprettelse er, at inspektørerne er bygningsingeniører med begrænset 
energikompentence. Der er derfor behov for teknikere med speciale indenfor energi. Finansiering af ener-
gigruppen dækkes dels af administrationshonoraret og dels af betaling for energistyring (mindre fast årligt 
beløb pr. lejemålsenhed).

I den forbindelse tilgår der særskilte indtægter for afdelingernes deltagelse i energistyring, som stort set alle 
afdelinger aftager.

Anlægsgruppe (arkitekter og projektstyring) er ansvarlig ift. nybyggeri og større renoveringsopgaver.

Der anvendes ekstern rådgivning på stort set alle projektopgaver. 

Energiledelse generelt
Arbejdet med energibesparelser har haft en medium prioritering, men den forventes at blive øget markant 
fremefter. For nuværende styres der efter de lovgivningsmæssige rammer. Der er ikke opsat konkrete mål-
sætninger eller målepunkter for energiområdet. Området indgår derfor ikke som selvstændigt område i or-
ganisationens koncept for forvaltningsrevision.

For ca. 10 år siden blev der udarbejdet grønne regnskaber, men der var en meget beskeden interesse fra 
beboerkredsen. Regnskaberne udarbejdes derfor ikke længere 

Der foretages jævnlig (ml. 1–3 år) energigennemgang af varmecentraler (produktionsanlæg), hvilket fore-
tages af medarbejderne i energiafdelingen. Efter besøg i en afdeling udarbejder energimedarbejderen en 
rapport med råd og anvisninger for at optimere driften. Rapporten sender energigruppen til inspektøren, som 
har ansvaret for at iværksætte evt. ændringer.

Energistyring
Det hidtidige energistyringssystem Siemens EMC er netop udskiftet med Omega EMS (fra 1. juli 2009), der 
giver mulighed for at lave bedre energirapporter. Data er overført fra Siemens EMC til Omega EMS, så der er 
tilgængelige data tilbage fra 2001, som Omega EMS kan danne rapporter over. Der er ca. 3700 målere regi-
streret i energistyringssystemet.

Der foretages manuel registrering af fællesforbrug af lokale driftsfolk. Budget for hver måler – smiley-ord-
ning i styringsprogrammet. Nøgletal genereres automatisk via Omega. Forbruget analyseres dels af lokale 
driftsfolk og dels i energigruppen – der er dog ikke fastlagte procedurer. Der er endvidere blevet udarbejdet 
rapporter, som giver mulighed for at foretage rapportering opgjort pr. lejemål /kvadratmeter, hvorved det er 
blevet muligt at benchmarke på tværs af afdelinger.
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Størstedelen af boligerne har fjernvarme og fælles varmeforsyning.

Fjernaflæsning af forbrug prioriteres ikke. Det er meget omkostningsfuldt. DAB satser på at kunne få data 
direkte fra forsyningsværkerne, efterhånden som de opsætter fjernaflæste målere. Omega EMS kan impor-
tere disse data ved EDIEL. 

Kompetencer og ressourcer
Ressourcebehovet er afhængigt ambitionsniveauet. Man har her taget udgangspunkt i tildelte ressourcer og 
derefter fastlagt indholdet. Hvis der skæres i ressourcerne vil der f.eks. være færre gennemgange af afdelin-
gerne – og omvendt.

Kompetencerne i energigruppen er ok. Men medarbejderne i den enkelte afdeling har meget forskellig bag-
grund. Lige fra gartner til vvs-mand. 

Opgradering afhænger af lovgivningsmæssige rammer og krav. ”Top-down”.

Identificering af energispareprojekter
Energiprojekter identificeres som del af renoveringsprojekt, hvilket er et fast punkt. Ofte medfører dette 
optimering i forhold til placering af varmemålere m.v.. Alternativt kan identificering af energiprojekter ske 
via helhedsplaner, der bliver udarbejdet efter behov (f.eks. mangel på lejere). Udarbejdelse af helhedsplaner 
sker på foranledning af DAB.

Finansieringsordning
Projekter bliver præsenteret for beboerne både med investeringsudgifter og forventede besparelser på energi-
forbrug. 

Det bliver ikke kogt sammen til et tal som TBT – det handler om kommunikation! Det interessante for bebo-
erne er hhv. huslejestigningen og besparelsen. 

Det er ikke formelle procedurer. Men denne opstilling bliver altid udarbejdet. 

Energimærkningsordning (EMO)
Der er lavet en plan for gennemførelse af EMO, og der er lavet mærker for mange afdelinger. Men efter rege-
ringens udspil om et nyt revideret mærke, er udførelse af mærker gået i stå.

Mærkerne leveres til energigruppen, der giver inspektørerne en anbefaling til dette eller hint. 
 •  Projekterne formuleres derefter af ekstern rådgiver, der igen granskes af energigruppe. 
 •  Få mærker har givet brugbare resultater

AR foreslår at der laves 2 forskellige energimærkestandarder med forskellige krav og forskellige formål.
 1  Nybyggeri, og salg af ejendom (det nuværende mærke),
 2  Eksisterende byggeri (mærke, hvor der ikke bruges energi på beregning af teoretisk energiforbrug, så 

alle ressourcer kan anvendes på at afdække energibesparelsesmuligheder).

Energirigtig projektering
Det er en fast procedure at projekter evalueres af energigruppen. Dog er fokus ikke totaløkonomi og energi-
besparende foranstaltninger – men snarere praktisk anvendelighed af installationen i det daglige. 
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Rammebeløb for omkostninger forhindrer totaløkonomi. Dette er en barriere i forhold til nybyggeri. 

Der er kun svag efterspørgsel for energibesparende foranstaltninger og totaløkonomi fra beboernes side. DAB 
tror dog, at dette vil ændre sig i takt med at fokus på energibesparelser intensiveres i samfundet. Administra-
tionsselskabet kan ikke topstyre en udvikling. Det er beboerne i den enkelte afdeling, der beslutter. Derfor er 
påvirkning af beboerne ofte virkningsløs – især når de er for langt fra tankegangen.

Energirigtigt indkøb 
Indkøbsfunktionen i organisationen laver indkøbsaftaler, som afdelingerne kan bruge efter forgodtbefindende. 
Der er fælles indkøb af gas. Energieffektivitet er ikke en officiel parameter i aftalerne. 

Beboeradfærd
DAB vil gerne tage emnet op ved afdelingsmøderne. Og de står til rådighed, når der bliver interesse for om-
rådet. DAB vil gerne skubbe dem, men hvis beboerne er for langt fra ideen er det vanskeligt.

Fremadrettet forventes dog et væsentligt forøget fokus på beboeradfærd, styret fra centralt hold.
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BRABRAND BOLIGFORENING
Dato for interview : 21. oktober 2009
Kontaktperson i BO :  Ege Høst, Inspektør
Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll
      Søren V. Pedersen, Beierholm

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Brabrand, Harlev, Hasselager, Sabro, Århus
Antal boligafdelinger :   22
Antal boligenheder :   ca. 5.300
Boligtyper :    Fortrinsvis lejligheder
Fællesvaskeri :    Ja, fortrinsvis
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :    Næststørste boligforening i Århus, bl.a. Gjellerupparken  

(1776 boliger)
        Kun lille grad af struktureret energiledelse

Organisation
Der er ingen egentlig energiledelsesorganisation.

Regnskabsafdelingen håndterer forbrug og anvender til dette formål energistyringsprogrammet. Inspektø-
rerne er forankret i organisationen og leder driften af de enkelte afdelinger. 

Ege Høst beskæftiger sig ikke med energi. Han er inspektør for ca. 2000 lejemål (Gjellerupparken og Toves-
høj). Inspektørens ansvar er vedligehold, beboerhenvendelser, personaleledelse (varmemestre, administra-
tion, rengøring)

Energiledelse generelt
Der er ingen formelle procedurer og retningslinjer. Efter Ege Høsts opfattelse, er det endvidere ikke muligt at 
fastlægge dette fra ledelsens side. Det er de enkelte beboere der har ansvar for det individuelle forbrug.

Der er ifølge det oplyste ikke udarbejdet målsætninger og målepunkter for energiforbruget. For ikke elek-
troniske målere af energi til fællesarealer m.v. sker der alene aflæsning en gang årligt. Der udarbejdes ikke 
egentlige analyser på baggrund af disse registreringer.

Energistyring
Alle boligenheder har individuel afregning på el, vand og varme. Energistyringssystem (Min Energi) anven-
des. I en stor del (3.500 boligenheder) er aflæsningen elektronisk og fjernaflæst og den resterende del har 
manuel aflæsnings.

I boliger med elektroniske målere, er der afregning af el og vand efter faktisk forbrug hver måned. 

I afdelinger hvor der ikke var individuelle målere, da det blev lovpligtigt at lave individuel afregning, blev der 
opsat elektroniske og fjernaflæste målere. Derfor var meromkostningen for etableringen begrænset. 

Der er ikke formuleret specifikke mål for energistyringen. 
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Et pilotforsøg, hvor der blev etableret individuel afregning viste store besparelser som konsekvens af den 
individuelle afregning. Generelt giver den individuelle afregning store besparelser, men det kan have negative 
konsekvenser i form af for lave rumtemperaturer og problemer med skimmelsvamp mm. 

Kompetencer og ressourcer
Kompetencerne er dækkende. Ressourcerne vurderes dog for få til også at kunne varetage dette område. 

Identificering af energispareprojekter
Projekterne identificeres udelukkende som en del af renoveringsprojekter. Varmemestre spekulerer ikke så 
meget over energibesparelser. 

Finansieringsordning
Energispareprojekter finansieres via huslejestigninger, hvor beboerdemokratiet bestemmer om projektet 
kan gennemføres. 

Brabrand Boligforening har fået markante midler fra LBF. 

Energimærkningsordning (EMO)
Der er netop gennemført energimærkninger. Resultatet var sparsomt – stort set ingen rentable besparelser. 
Baggrunden for at foretage energimærkningen var, at lovgivningen skal opfyldes. 

Energirigtig projektering
Der er ingen formelle procedurer for energirigtig projektering.

Lovgivning med øvre ramme på omkostninger pr m2 betyder, at man ikke kan tænke totaløkonomisk i forbin-
delse med nyopførelser. 

Mht. renovering er totaløkonomi en parameter, der tages med i overvejelserne. Specielt er Brabrand Boligfor-
ening i gang med en facaderenovering, der skal være 0-energi. Der bliver her stillet krav til rådgivere.

Energirigtigt indkøb 
I organisationen foretages indkøb af større anskaffelser. Der udkommer én licitation om året. Brabrand 
Boligforening går sammen med andre organisationer med henblik på at opnå fordelagtige prisaftaler. Alt er 
lavenergi. 

Der er ingen formelle beskrivelser om, hvordan totaløkonomi skal indgå i kravspecifikationen. 

Der er indkøb af hvidevarer i ca. 90 pct. af afdelingerne. Fremtiden går mod højere grad af individuelt indkøb 
af hvidevarer. 

Beboeradfærd
Afdelingsbestyrelserne kan gøre forskellige ting mht. adfærd. Men det skal komme fra afdelingerne – der er 
ingen centrale initiativer. 

Mht. fællesvaskeri er det normalt at forbrugerne kun betaler de direkte omkostninger (energi, sæbe, anden 
drift). I nogle afdelinger har man endvidere valgt, at vask er gratis.
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BOLIGSELSKABET SJÆLLAND
Dato for interview : 26. oktober 2009
Kontaktperson i BO :  Kim Jensen
Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll

Om boligorganisationen 
Geografisk område :    Roskilde, Køge, Holbæk, Egedal, Ringsted, Næstved, Vordingborg, 

Hvalsø, Solrød
Antal boligafdelinger :   Ca. 200
Antal boligenheder :   ca. 12.500 stk.
Boligtyper :    Blandede boligtyper (tæt /lav, etageboliger, en-to-familiehuse)
Fællesvaskeri :  
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :    Boligselskabet blev oprettet 1. januar 2007. I dag er selskabet en fu-

sion mellem en række mindre boligselskaber (Roskilde Boligselskab, 
Andelsboligforeningen, Ringsted bys Boligselskab, Borup Andelsbo-
ligforening, Karlemose Kollegiet). 

Organisation
Administrativ organisation :

Energiafdelingen, som Kim Jensen er leder for, blev oprettet i februar 2009 og består af 4 medarbejdere i 
alt. Energiafdelingens hovedansvar er energistyring. Medarbejderne i energiafdelingen har ansvaret for var-
mecentralerne og installationerne (ventilationsanlæg mm.). Gennemgangen standardiseret og der er faste 
procedurer. Alle afdelinger er dog endnu ikke en del af denne procedure, men i løbet af 2010 forventes alle 
varmecentraler at blive drevet af energiafdelingen. 

Bygge og anlæg står for energi og miljø. Mens benet med beboerservice har ansvar for bl.a. renovation, 
gårdmiljø, rengøring mm. 

Der er ingen varmemestre i afdelingerne. Medarbejderne i energiafdelingen tager sig af drift af varmecentra-
len. Fordelen er at de ressourcer, der har interesse og kompetence indenfor energi og energieffektivisering, 
gennemfører driften. 

Energiledelse generelt
Der er stor opbakning til udførelse af energiledelse i ledelsen. Organisationen er stærk i forhold til udførelse 
af energiledelse. 

Den systematiske energiregistrering betyder indflydelse. Der er hermed dokumentation for, at der bør gøres 
noget i de afdelinger, hvor forbruget er højere end det tilladelige. Der er herved mulighed for at agere med 
det samme. 

Der er formuleret en strategi for energi, energieffektivitet og miljø i Boligselskabet Sjælland. Ifølge strategien 
skal selskabet sikre, at tekniske anlæg fremstår vel vedligeholdt for optimal drift og driftsudgifter. Desuden skal 
CO2-belastningen reduceres ved at øge ressourcebevidstheden og ved brug af alternative energiløsninger.



ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

SIDE 148 l 184

Målsætninger er, at BOSJ hvert år skal udarbejde et grønt regnskab for hver boligafdeling. Regnskaberne skal 
anvendes til at lave en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget. 

BOSJ ønsker, at energiforbruget er i overensstemmelse med den komfort, som lejerne ønsker til den lavest 
mulige pris. Lejerne skal have en tiltro og en opfattelse af, at energiafdelingen er en troværdig afdeling, der 
løser deres tekniske problemer. Der vil være fokus på :

 •  at nye anlæg projekteres optimalt og efter totaløkonomiske vurderinger
 •  gennemgang og optimering af ældre anlæg
 •  implementering af nye styringsredskaber og CTS.
 •  varmeregnskaber
 •  at ventilatorer og pumper skiftes i den udstrækning, der er god økonomi

Der er ifølge det oplyste ikke udarbejdet et egentligt koncept for forvaltningsrevision, som omfatter energi-
området. I forlængelse af det indførte energistyringsprogram EMT, er det dog forventningen at der vil blive 
skabet et grundlag for at gennemføre forvaltningsrevision for dette område, herunder fastlæggelse af mål-
sætninger og målepunkter, samt i forlængelse heraf at foretage kvalificeret opfølgning herpå med baggrund 
i analyser fra energistyringsprogrammet.

Energistyring
BOSJ anvender Energistyringsprogram EMT, der skal være fuldt fungerende fra 1. januar 2010. Der leveres 
data direkte fra varme-, el- og gasleverandører – for de store aftagere hver måned, mindre aftagere hvert år. 
På ca. halvdelen af målerne leveres data hver måned. Der er ca. 2500 målere i alt. 

Der er foreløbig manuel aflæsning.

Ud fra systemet genereres automatisk graddagekorrigerede kurver og nøgletal. Oplysningerne anvendes 
direkte i grønne regnskaber, der gøres tilgængelig på intranettet, TV, mm.

I styringssystemet er der lavet et budget for hver afdeling. Ved hjæp af alarmer i energistyringssystem kan 
der tages aktion på uhensigtsmæssige forbrug.

Kompetencer og ressourcer
Kompetencerne i energiafdelingen rækker fint. Ressourcerne er ok langt hen af vejen. Der er uundgåelige 
spidsbelastningsperioder (efterår, forår, regnskabsklager).

Energiafdelingen fungerer som konsulentvirksomhed for afdelingerne. Udgifterne føres tilbage til afdelingerne. 

Identificering af energispareprojekter
Via information fra energistyringen prioriteres afdelinger med højeste energiforbrug. Der laves helhedspla-
ner for afdelingerne. Projekter prioriteres ift. besparelsespotentiale. Når energidata er komplet ønskes at 
anvende faktiske nøgletal (sammenligning med tidligere år og lignende byggeri) til at identificere projekter. 

Projekter prioriteres, så de lavest hængende frugter mht. energi gennemføres. Der er kommunikation  / spar-
ring mellem arkitekter (projektledere) og energiafdeling. 

I dag ønsker afdelingerne at få lavet en helhedsplan (som de selv betaler).
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Energioptimering overvejes i forbindelse med renoveringsprojekter – økonomi er afgørende for tilvalg. 

BOSJ har samarbejdet med Elsparefonden i forbindelse med udskiftning af pumper til elsparepumper. 

En ekstern rådgiver anvendes ved større projekter.

Finansieringsordning
Der er ingen særlige finansieringsordninger til energibesparende foranstaltninger. Der er ingen særlige penge 
at søge. Projekter skal sælges til beboerne. 

Der er trækningsretten og LBF. 

Energimærkningsordning (EMO)
EMO er ved at blive gennemført for afdelingerne. Klassificeringen anvendes til videre analyse. 
Identificerede projekter kommer sjældent igennem beboerdemokratiet. 

Energirigtig projektering
Ifølge strategien vil BOSJ bruge information fra energistyring til at klarlægge hvilke bygninger, der med fordel 
bedst kan betale sig at renovere. 

Det er fast procedure at alle projekter SKAL igennem energiafdelingen, hvor det bliver screenet for energifor-
brug og hensigtsmæssig design. 

Når energistyringsprogrammet er oppe at køre skal de registrerede energidata på faktisk forbrug bruges 
som grundlag til at estimere potentiale. Der er tidligere brugt traditionelle energiberegninger til vurdering af 
potentiale, men BOSJ ønsker at tage udgangspunkt i det faktiske forbrug. 

Totaløkonomi anvendes ikke som formel parameter i vurderingen

Krav i BR om luftskifte tager ikke hensyn til små boliger. I lovgivningen bliver luftskifte meget højt – med høje 
varmetab til følge. F.eks. små ungdomsboliger. 

Energirigtigt indkøb 
Der er en indkøbsaftale på el. 
Der bliver lavet en indkøbsafdeling på sigt i beboerservice. Man ønsker at få en god kommunikation mellem 
energiafdelingen og indkøbsafdelingen.

Beboeradfærd
Kommunikation ud til afdelingerne sker via intranettet og beboerbladet. Kommunikationstemaer indenfor 
energibesparelser kunne være, f.eks. :

 •  brug alle radiatorer (indeklima og energi)
 •  sommer /vinter-drift (16C er grænseværdi)
 •  sidste lejlighed kan max få 22 C. De skal bede om mere
 •  fremtidigt medie :
 •  brug af lokal tv-kanal. Det giver ekstra synlighed og er gavnligt for folk uden computer. 
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AL2BOLIG
Dato for interview : 21. oktober 2009

Kontaktperson i BO  : Forretningsfører; Claus Poulsen
      Teknisk chef; Peter B Vestergaard
      Inspektør; Ole Juul

Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll
      Søren V. Pedersen, Beierholm

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Favrskov, Hjortshøj, Tilst, Tranbjerg og Åbyhøj
Antal boligafdelinger :   55
Antal boligenheder :   ca. 4200
Boligtyper :    Blandet
Fællesvaskeri :  
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :    AL2bolig er sammenslutningen af Boligforeningen Solgaarden og 

Aabyhøj Boligforening, der fusionerede den 1. januar 2006.

Organisation

Hovedbestyrelse

Forretningsfører
Sekretariat/

Informationsafd.

Driftsafd.
Teknisk chef

Serviceafd.
Intern teknisk 

rådgivning

Forvaltningsafd.
Økonomichef

Bogholderi/
IT-afd.

Inspektørafd. Ekspeditionsafd.

Energiledelse generelt
Arbejdet med energiledelse prioriteres relativt højt i boligorganisationen. 

Der er formuleret en energipolitik, en målsætning og der laves handlingsplaner. AL2boligs målsætning er 
konkret :

 •  Lavt energiforbrug, der afspejles i den samlede boligudgift.
 •  Med udgangspunkt i energiforbruget i 2006, reduceres energiforbruget med minimum 2 pct. pr. år frem til 

og med 2012, således at :
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   •  Energiudgiften holdes på eller under 2006-niveauet.
   •  CO2-udslippet reduceres med 21 pct. frem til og med 2012, hvorved AL2bolig opfylder sin del af 

Kyoto-aftalen.

I årsrapporten følges der op på målsætninger. 

Energistyring
I forbindelse med installering af individuelle målere opnåede man en markant besparelse på ca. 20-30 pct.. Det 
har dog i nogle tilfælde resulteret i indeklimaproblemer, grundet for lav temperatur og derfor et for fugtigt miljø.

Der er manuel aflæsning hver måned. Forbruget registreres i Min Energi af lokale varmemestre. Energisty-
ringsprogrammet har været anvendt i ca. 2 år.

Der er en fast månedlig procedure, hvor forbruget registreres og i nogen grad analyseres af inspektørerne. 
Ved afvigelser informeres varmemestre og i særlige tilfælde den tekniske chef. 

Der ønskes fjernaflæsning på udvalgte steder, da der er urimeligt og uforklarligt højt forbrug. Men generel 
fjernaflæsning prioriteres ikke grundet høje investeringsomkostninger. 

Ulempen ved nuværende energistyring er, at den månedlige aflæsning betyder, at en evt. lækage i værste fald 
først opfanges efter en måned. Fjernaflæste målere kunne i nogen udstrækning afhjælpe dette problem. 

Det er afdelingerne, der skal finansiere fjernaflæsningen. De har ikke noget incitament til at investere i må-
lerne. Beboerdemokratiet kan være trægt og det tænker ikke nødvendigvis særlig meget på energi. 

Kompetencer og ressourcer
Der var tidligere ansat en EMO-konsulent, som stoppede igen. En almen boligorganisation er en træg organi-
sation, hvor alle beslutninger skal igennem demokratiet. Det var ikke hensigtsmæssigt for EMO-konsulenten, 
da gode ideer ikke nødvendigvis blev gennemført. 

I dag ønskes de enkelte medarbejderes kompetencer på området at blive opgraderet. Men der er ikke umid-
delbart lønsomt at ansætte en specifik energimedarbejder. 

Spidskompetence og drivkraft indenfor energiledelse mangler. Der var tidligere via specifik EMO-medarbej-
der større fokus på energi og projekter. 

Ifølge den tekniske chef, er der kun få ressourcer til at varetage opgaven. Men det er ikke rentabelt at op-
mande. Kompetencerne er umiddelbart tilgængelige. Konklusion : kompetencerne og ressourcerne ”in house” 
er passende. 

Identificering af energispareprojekter
Danfoss EnergyTrim er brugt i 6 afdelinger – og AL2bolig ønsker at udbrede konceptet til de resterende af-
delinger. EnergyTrim er en ESCO-lignende servicepakke, der indebærer et grundigt tjek, indregulering og 
forslag til udskiftning af defekte eller slidte komponenter. 

Ydelsen svarer til den garanterede besparelse. ”No cure no pay”. Ekstra besparelse fordeles mellem Danfoss 
og AL2bolig. 
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EnergyTrim har en spidskompetence i indregulering, der giver meget store besparelser. Den tekniske chef 
mener ikke, at det er rentabelt at have denne spidskompetence ”inhouse”. En anden fordel ved eksterne kon-
sulenter er, at de ikke er påvirket af lokale forhold. 

For at få midler fra LBF skal der laves helhedsplaner. Det er naturligt at inddrage energiforbrug i helhedspla-
nerne. Helhedsplanerne siger noget om, hvordan hver afdeling udvikler sig fremover. Prisstigninger på energi 
inkluderes.

Der identificeres kun energispareprojekter som en del af vedligeholdelsesprojekter. 

Den tekniske chef mener, at der er et stort potentiale for energibesparelser. Udsugning uden varmegen-
vinding i størstedelen af boligerne nævnes som eksempel. 

Finansieringsordning
AL2bolig har en overordnet strategi for brug af dispositionsfondsmidlerne. Strategien er, at projekter skal 
indeholde energi eller tilgængelighed, hvis de skal støttes centralt via dispositionsfond. Dette er godkendt i 
juni 2009 i repræsentantskabet. 

Støtten gives som et ydelsestilskud. Energioptimeringsdelen vedligeholdelses- /renoveringsprojektet finan-
sieres af puljen, dog således at der alene opnås finansiering af meromkostningen ved energioptimeringen.

Der er mange projekter under opsejling, men der er plads til flere. Målet er at der skal komme flere projekter. 
Det har ikke været nødvendigt at prioritere projekterne hidtil, men på sigt forventes det, at det bliver nød-
vendigt at formulere nogle mere konkrete kriterier for prioriteringen. 

Når der kommer flere projekter, vil der ligeledes komme flere konkrete mål. 

Der nævnes specielt klimarenovering af Langkærparken, hvor målet er, at det skal overholde passiv hus-
standarden. 

Alt nybyggeri skal overholde LEKl1. Her er rammebeløbet dog en barriere. Rammebeløbet kan dog hæves 
svarende til dokumenterede faldende driftsudgifter (totaløkonomi). 

Grundet meget billig fjernvarme i Århus-regionen er det svært at gøre varmebesparende projekter rentable.

AL2bolig  udbyder energibesparelser til energiselskaberne. Derfor bliver energibesparelsen indregnet i alle pro-
jekter. 

Gennemførelse af projekter styres af markedsværdien for boligerne. Hvis huslejen er blevet for høj, kan 
afdelingerne ikke investere i selv gode projekter. 

Energimærkningsordning (EMO)
AL2bolig skal til at udbyde EMO.

Den tekniske chef mener, at det er bedst at den kommer udefra, så konsulenten ikke er hæmmet af lokale 
forhold. Der er kun gennemført få projekter fra den sidste runde af EMO (ELO).
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Energirigtig projektering
Idet organisationen støtter energidelen i vedligeholdelsesprojekter, vil ekstraomkostninger i forbindelse med 
en totaløkonomisk betragtning blive finansieret. 

Der stilles krav i udbudsmateriale om totaløkonomisk tilgang. 

Der er ikke formuleret formelle procedurer. Energirigtig projektering bygger på sund fornuft. 

Energirigtigt indkøb 
Alt indkøb ligger hos varmemestre, der styres af sund fornuft. Der er totaløkonomiske overvejelser, men der 
er ikke formuleret formelle procedurer. 

Centrale indkøb indebærer udbud og kravspecifikation – i den forbindelse kan der forekomme krav om energi-
effektivitet. 

Beboeradfærd
Beboernes adfærd søges påvirket via oplysning på AL2boligs hjemmeside. AL2bolig ønsker at bruge afde-
lingsbestyrelsen som ambassadører. 
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BOVIA
Dato for interview : 29. oktober 2009

Kontaktperson i BO :  Ejvind Jakobsen (direktør)
      Dorte Radik (beboerservicechef)
      Lars Johnsen (inspektør)

Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Kolding og Billund
Antal boligafdelinger :   78 (AAB 62 afdelinger og Billund 15 afdelinger)
Antal boligenheder :   5.228
Boligtyper :    Blandet
Fællesvaskeri :    Over 50 % af afdelingerne
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : Fællesaftale for indkøb af hvidevarer.
Indledende bemærkninger :    Bovia er dannet i januar 2009 som administrationsselskab for  

AAB Kolding og Billund Boligforening. 

Organisation
Bovia er et nyt administrationsselskab for Arbejdernes Andelsboligforening og Billund Boligforening. 

Der er ca. 29 administrative ansatte og 57 øvrige (ejendomsfunktionærer, rengøring m.m.) i selskabet.

Ejvind Jakobsen og Per Nielsen udgør direktionen. Ejvind Jacobsen er desuden koordinator på større projekter/ 
renovering og + nybyggeri.

Dorte Radik er beboerservicechef, der er en nyopslået stilling fra juni 2009, og har ansvaret for alle service-
medarbejdere, der inkluderer inspektører, varmemestre, viceværter, gårdmænd og udlejning. Beboerchefens 
rolle er taktisk og strategisk, og på energiområdet er strategiarbejdet under udvikling. 

Der er 4 inspektører og 1½ projektorienteret inspektør, der har det overordnede ansvar for driften af forskel-
lige boligafdelinger. Lars Johnsen er en af de projektorienterede inspektører som, på tværs af afdelingerne, 
bl.a. har ansvar for energiregistrering og renholdelse (renovation, rengøring af indvendige fællesarealer, 
service af varmevekslere, fællesindkøb m.m.) samt anden tværgående drift. 

Varmemestrene har ansvar for beboerservice, den daglige drift i boligafdelingerne herunder energiaflæsning 
(fællesmålere for vand og varme). 

Varmemester Hans Andersen viste rundt i 2 forskellige afdelinger, for at give et indtryk af boligmassen og 
dagligdagen indenfor den daglige drift. 

Energiledelse generelt
Boligorganisationen bærer stadig præg af, at den er ny og endnu ikke har fundet sine ben i forhold til den 
overordnede energiledelse og prioritering af dette. Der er derfor pt. ingen politik / målsætning og kun få 
faste procedurer med afrapportering m.m. Chefgruppen er i gang med at udvikle strategier, som skal ud-
mønte sig i konkrete handlinger, så som udskiftning af fordampningsmålere til elektronisk aflæste målere. 
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Bovia samarbejder i den forbindelse med andre boligorganisationer. Som konsekvens heraf har der ikke hidtil 
været etableret et grundlag for forvaltningsrevision indenfor energiområdet, herunder været udarbejdet for-
retningsgange og målepunkter herfor. 

Bl.a. er der tanker om at alle afdelinger skal have lavet ”helhedsplaner”, der afdækker fremtidige behov for 
renovering, vedligehold og energibesparende foranstaltninger. Derudover vil man gerne have involveret af-
delingsbestyrelserne mere i det fremtidige strategiarbejde.

I 90’erne startede AAB med energistyring, hvor forbrug blev registreret af ELO-konsulent. Og der blev lavet 
benchmarks til brug i afdelingerne. I dag foregår det mindre systematisk. 

I en enkelt afdeling arbejder man med en decideret miljøindsat for at sikre at kvarteret får en grøn profil. 
Konkret arbejdes der med et projekt, som indebærer:

 •  At kvarteret får en grøn profil.
 •  Omlægning af og tilførsel af ressourcer til ejendomsfunktionærområdet i afdelingen.
 •  Opsøgende kontakt til beboerne med henblik på at skabe bevidsthed om, hvordan den enkelte kan ændre 

adfærd i retning af mere miljørigtig adfærd fx i forhold til affaldshåndtering. 
 •  Opsøgende kontakt med henblik på at sikre et godt indeklima for alle beboere.
 •  Igangsætte oplysningsinitiativer i afdelingen, der bevidstgør beboerne om de miljømæssige og økonomi-

ske konsekvenser af ressourceforbrug og manglende genbrug.
 •  Samarbejde med andre lokale aktører fx øvrige afdelinger, skolen, klubber omkring miljøinitiativer for at 

fremme en grøn profil for kvarteret

Der er igangsat et beskæftigelses- og miljøprojekt for fem almene boligområder i Kolding (På den grønne 
gren). Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune, Lejerbo Kolding, AAB Kolding, og Boligselska-
bet Kolding. Det er en beskæftigelses- og trivselsindsats, der tager udgangspunkt i miljø. Et emne, der for 
alvor er kommet på den internationale dagsorden, og som har ekstra fokus i Kolding, idet den er valgt som 
energiby.

Energistyring
Mange steder registreres varme- og vandforbruget hver uge og ellers en gang om måneden. Elforbruget (på 
fællesarealer) registreres én gang årligt. I nogle afdelinger er der et ganske lille elforbrug på hver måler, hvil-
ket skyldes at nogle afdelinger kun bruger lidt fællesstrøm til belysning af trappeopgange. 

Som regel er der én hovedmåler og bimålere til individuelt forbrug. Der laves ikke yderligere analyse af fæl-
les/individuelt forbrug. 

Månedlige vand- og varmeforbrug kontrolleres af Lars Johnsen. Der er en forventning om at varmemestrene 
også skal være opmærksomme på forbruget, og sammenligne aflæsningerne. Der er opsat budget over for-
ventet forbrug. Hvis der fremkommer uregelmæssigheder i forbruget videndeler Lars Johnsen med Ejvind 
Jacobsen og andre inspektører. Varmemestre inddrages ligeledes. 

Den oprindelige idé med energistyringen var at registrering og kontrol skulle foregå hos varmemestre lokalt, 
så varmemestrene kontinuerligt kunne følge udsving i forbrug. Grundet manglende spidskompetencer laves 
rammerne og analysen i energistyring centralt hos inspektøren. 
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Der anvendes det gamle ELO-værktøj til registrering. Det er ikke umiddelbart et hensigtsmæssigt værktøj til 
at udføre den ønskede energistyring. 

Forvaltningsrevisionen indebærer ikke energioptimering.

Der mangler en overordnet en strategi for energistyring og ledelse, men Bovia forventer at fokus skærpes 
fremover. Det vurderes, at der skal gives et kompetenceløft indenfor området til inspektører og varmemestre 
så energiledelse kan varetages på et højere niveau.

Kompetencer og ressourcer
Medarbejdere i den almene boligsektor skal favne bredt, hvorfor det ofte er størrelsen af organisationen der 
afgør hvor bredt organisationen kan favne og hvor robust organisationen er i forhold til at f.eks. at kunne 
fokusere på energistyring og -ledelse, selv om viljen er til stede. Det gør at de daglige driftsopgaver tit over-
tager i forhold til udviklingsstrategier og projekter, hvilket Bovia`s administration også bærer præg af.

Varmemestrene har gennemført uddannelse som ejendomsserviceteknikere, hvor fokus også er på energi-
styring.

Der er behov for efteruddannelse indenfor energiledelse på alle niveauer i organisationen: 
 •  overordnet energi- og miljøledelse
 •  energistyring
 •  varmemestre hhv. på AAB og Billund

Beboerservicechefen mener, at der skal formuleres en målsætning for kompetenceniveauet. Ressourcerne 
vurderes at være tilstrækkelige. 

Identificering af energispareprojekter
Energispareprojekter identificeres på forskellige måder – dels via beboerne dels via langtidsbudgetter og 
”helhedsplaner” (når vinduer f.eks. skal udskiftes ses der samlet på hele bebyggelsen = muligheder, fremtid 
og æstetik).

Langtidsbudgetter løber over en periode på 10 år.
 •  inspektørerne udfører en årlig bygningsgennemgang
 •  der trækkes på Ejvind Jacobsens viden og erfaring
 •  ud fra planen spottes projekter og de prioriteres efter økonomiske overvejelser. 

”Helhedsplanerne” skal på sigt fungere som supplement til langtidsbudgetterne.
– her identificeres projekter, der kunne have indvirkning på oprindeligt projekt (det igangsatte arbejdet med 
helhedsplanen)

I Nogle afdelinger er TRE-FOR brugt som ekstern part ift. identificering af projekter (elselskabernes ener-
gispareforpligtelse). Denne metode har været relativ succesfuld

Finansieringsordning
 •  Lånefinansiering
 •  Trækningsret / LBF
 •  Vedligehold og forbedring. 
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Når et givent projekt skal igennem beboerdemokratiet, nævnes forventning om driftsbesparelse. Men det 
kvantificeres ikke – der er for mange usikkerheder til at være specifik. 

Energimærkningsordning (EMO)
Der er lavet ELO-mærker på alle ejendomme. De udgår i 2009. 
Bovias holdning til EMO, er at den skal være et aktiv – den skal give merværdi. 

Der skal derfor laves udbud indenfor nærmeste tid. 

Bovia overvejer dog også partnerskabsaftale med Dong Energy (DE), der indebærer:
 •  Profilering af Bovia som grøn (DE klimapartnerskab kræver dette)
 •  EMO som underleverance
 •  Leverance af grøn strøm for fællesstrøm (5 øre pr. KWh i meromkostninger)
 •  50 % af den realiserede energibesparelse skal anvendes til indkøb af grøn strøm  
 •  Finansiering: 50 pct. af realiseret driftsbesparelse
 •  DE får indberetningspligt

Energirigtig projektering
Generelt overholdes krav til enkeltkomponenter, der er i BR. Totaløkonomiske overvejelser anvendes ikke. 
Usikkerheden på driftsbesparelsen betyder, at det ikke hensigtsmæssigt at stille regnestykket op overfor 
beboerne. De beklager sig, når de ikke opnår den forventede besparelse.

Der anvendes eksterne projekterende rådgivere, hvor der stilles krav til leverandørerne om den mest opti-
male løsning indenfor rammen.

Energirigtigt indkøb 
Der er retningslinjer for centrale indkøb (serviceopgaver)
SKI aftaler følges.
Bl.a. indkøbes vandbesparende brusehoveder
Der indgås aftale om indkøb af lavenergi hvidevarer (komfurer og køle/fryse skabe).
 •  indkøbsaftaler med forskellige leverandører
 •  energi er dog ikke en formel parameter

En del af indkøbene ligger decentralt hos varmemestrene i forhold til overordnede indkøbsrammer udfærdiget 
af administrationen.

Beboeradfærd
Hos ressourcesvage beboere og i afdelingsbestyrelserne, er det indtrykket at energispørgsmål ikke prioriteres.

Bovia ønsker at bruge afdelingsbestyrelser og varmemestre som energiambassadører.

Administrationen opfordrer ofte afdelingsbestyrelser til at indføre individuel afregning af vand og el.
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DOMEA
Dato for interview : 10. november 2009
Kontaktperson i BO :  Bent Gordon Johansen, regionschef Frederikssund
      Brian Hartmann, driftschef Frederikssund
      Henrik Jensen, driftskonsulent i landscenter (stab)
Interviewer :  Martha Sørensen, Rambøll

Om boligorganisationen 
Geografisk område :  Domea dækker stort set hele DK
Antal boligafdelinger :  ca. 600
Antal boligenheder :  31.000 
Boligtyper :   55 pct. tæt /lav og 45 pct. etagebyggeri
Indledende bemærkninger :  Der er 150 selvstændige boligselskaber i Domea

Organisation
Administrativt organisationsdiagram :

 

Adm. direktør
Jørn Ravn

Økonomidirektør
Bent Fjord

Kundedirektør
Thomas Holluf Nielsen

Administration
Administrationschef

Jette Holmber Krøner

Kundesekretariat
Kundedirektør

Thomas Holluf Nielsen

Indkøb
Indkøbschef
Erik Lønne
Gottfredsen

Byg
Byggechef

Karsten Pedersem

HR og Uddannelse
HR og Uddannelseschef

Dorthe Engelhardt
Christiansen

Nord- & Vestsjælland
Boligcenter Holbæk
Regionschef Bent
Gordon Johansen

Nordsjælland
Boligcenter København

Regionschef
Pia Christiansen

Syd- & Sønderjylland
Boligcenter Haderslev

Regionschef Erik
Lønne Gottfredsen

Regnskab
Regnskabschef

Jette Pilgaard Laursen

Nord- & Vestsjælland
Boligcenter Frederikssund

Regionschef Bent
Gordon Johansen

Storkøbenhavn
Boligcenter København

Regionschef
Pia Christiansen

Nordjylland
Boligcenter Hjøriring

Regionscheef
Pia Schoppe Hesselvig

Økonomiservice
Afdelingschef

Anette Johansen

Fyn
Boligcenter Svendborg/

Faaborg
Regionschef

Klavs Hedelund

Sydsjælland og Øerne
Boligcenter Nykøbing F/

Vordingborg
Regionschef

Dorte Jørgensen

Midt- & Vestjylland
Boligcenter Vejle/

Varde/Give
Regionschef Bjørn

Chalmer

Afdelingerne knyttet til Domea er spredt over hele Danmark. Der er 13 forskellige boligcentre fordelt over 
landet, der råder over 3–5.000 ejendomsenheder. Kundesekretariatet fungerer som en tværgående enhed, 
der har den overordnede funktion at bakke driften op i de enkelte boligcentre. 

Til hvert boligcenter er der tilknyttet en regionschef, nogle driftschefer, der har ansvaret for nogle udvalgte 
ejendomme, og herunder en ejendomsmester der fungerer som den daglige driftsleder af den enkelte  
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ejendom. Hvis ejendommen er stor nok, er der evt. tilknyttet ejendomsfunktionærer til. Driftschefen har 
kontakten til ejendomsbestyrelsen. 

Kundesekretariatet har rådgivning indenfor lovgivning og økonomi. Desuden er der rådgivning indenfor 
byggeri, kontraktopsætning, udbudsbetingelser, fremtidssikringsanalyser af boligerne. I kundesekretariatet 
udvikles strategierne, mens de udføres i boligcentrene. Kundesekretariatet udfærdiger driftsstatistikker over 
afdelingernes driftskonti, herunder omkostningerne til det fælles energiforbrug. Dog er der ikke udarbejdet 
driftsstatistikker i 2009 pga. IT-mæssige omorganiseringer.

Der er desuden lavet en indkøbsafdeling, der fungerer på tværs.

Derudover er der en tværgående energi & miljø afdeling i støbeskeen, der skal have kompetencer indenfor 
både eksisterende byggeri men også nybyggeri. En sådan afdeling forventes at være oppe at køre i løbet af 
et 1⁄2 år.

Energiledelse generelt
Der er pt. ikke formuleret specifik, overordnet politik på energi og miljø. Energiledelsen er i mange tilfælde 
varetaget med assistance fra eksterne ELO-konsulenter, som naturligvis har påpeget besparelsesmuligheder. 
De enkelte boligorganisationer har udstukket generelle retningslinjer for forvaltningsrevisionen. Boligorgani-
sationens afdelinger har fulgt disse retningslinjer og tilføjet egne emner til forvaltningsrevision, eksempelvis 
yderligere energibesparende foranstaltninger med tilhørende målepunkter.

Der er det seneste års tid kommet større fokus på energi og miljø både i samfundet og Domea. Det smitter 
af på forretningsgangen. Med den nye tværgående energiafdeling forventes yderligere fokus, der også vil 
påvirke boligcentrene. Afdelingen forventes at være oppe at køre indenfor et 1⁄2 år. 

Generelt er prioriteringen af energiledelsen op til hvert boligcenter, hvor ansvaret ligger hos driftschefen. Den 
omtalte energi og miljøafdeling vil i fremtiden udstikke retningslinjerne for håndtering af energi og energile-
delse i regionerne. 

Energistyring
Det har været ønsket at få så stor grad af overvågning af forbruget som muligt. Ved udskiftning, nybyggeri, 
renovering har man sørget for at installere udstyr, så måling af forbrug er mulig.

Forbrug af fælles el, total vand og varme registreres. 

Andelen af fjernaflæselige målere vurderes generelt at andrage 5 % – 10 %. Konkret kan nævnes, at i bolig-
erne, som administreres fra Boligcenter Frederikssund, udgør antallet af fjernaflæste målere op mod 30 %. 
Fjernaflæste målere er fortrinsvis monteret i små boligafdelinger, som ikke har ansat ejendomspersonale på 
fuld tid. Hvis forbruget på fjernaflæste målere har for store udsving, udløses en alarm i form af mail, som 
sendes til driftschef og ejendomsmester, som herefter følger op på problemet. Øvrige målere aflæses manuelt 
månedsvis.

Der anvendes et energistyringssystem, hvor ejendomsmesteren indtaster forbrug hver måned. Ved udsving 
kommer der alarmer. Så hvis det ikke skyldes fejlindtastning, skal fejlen udbedres. 

Eksterne konsulenter leverer energistyringssoftware og yder rådgivning i forbindelse med for høje forbrug. 
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Identificering af energispareprojekter
Domea har indgået et samarbejde med TRE-FOR. TRE-FORS, der tilbydes de enkelte afdelinger ydelser in-
denfor:
 •  energigennemgang baseret på faktisk forbrug
 •  besparelsesforslag der inkluderer rentabilitetsvurdering
 •  TRE-FOR får indberetningsretten af energibesparelserne
 •  TRE-FOR yder tilskud til projekterne, hvis der er besparelsesprojekter svarende til 10 pct. af driftsud-

gifterne. TRE-FOR ønsker at give afdelingerne et yderligere incitament til at gennemføre besparelses-
projekter

Der er fremtidssikringsanalyser på 80 afdelinger dertil kommer rene energigennemgange i nyere afdelinger. 
Domea vil arbejde mod og motivere afdelingerne til, at der laves fremtidssikringsanalyser i alle godt 600 
afdelinger.

På sigt forventes, at der bliver lavet energigennemgange i så godt som alle (dvs. 80-90 pct.) af afdelin-
gerne. 

Gode erfaringer med TRE-FOR. Dog endnu vides ikke hvor mange besparelsesprojekter der gennemføres ud 
af de anviste besparelser. Der har været blandet interesse fra afdelingsbestyrelserne. 

Projekterne giver inspiration til større renoveringsprojekter. 

Beslutningsprocessen er lang. (Fra idé til handling).

Domea har meget tæt/lavt byggeri, hvoraf en betydelig del har individuel afregning med forsyningsselskabet, 
hvilket giver nogle udfordringer i forhold til energigennemgange. Dels er rentabiliteten ved et projekt ofte 
ringere dels er energiforbruget ikke umiddelbart kendt af Domea.

Tanken med at gennemføre fremtidssikring er at have gode boliger i fremtiden, der passer til fremtidige be-
hov. 

Hidtil har der ikke været nok fokus på totaløkonomi i Domea. Der er behov for at udvikle modeller til at total-
økonomi vil indgå som beslutningsgrundlag for beboerne på afdelingsmødet. Et projekt er ofte besluttet ud 
fra en beregning af den øjeblikkelige huslejekonsekvens, og ikke efter en totaløkonomisk betragtning som 
måske først viser sig mange år efter.

Energistyringen bruges ikke systematisk til at identificere projekter. Dog bruges registreringen af eksterne 
konsulenter til at komme med forslag til energibesparende foranstaltninger. F.eks. indregulering af varmean-
læg. Konsulenterne bidrager desuden med oplæring af driftspersonale. 

Finansiering
Beboerdemokrati. Projekterne skal sælges til beboerne. 

Beboerne vil gerne være med til at investere i projekter, hvis forudsætningerne er gode nok. Der skal være 
en form for økonomisk incitament – de vil sjældent stemme et forslag igennem kun af idealistiske årsager. I 
øjeblikket er der større engagement – der er stor bevågenhed på dette i omverdenen i øjeblikket. 
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Energimærkningsordning (EMO)
Der er endnu ikke udarbejdet EMO i Domeas afdelinger, idet man afventer udspil om den reviderede EMO fra 
energistyrelsen. 
 
Ordningen med TRE-FOR er imidlertid et eksempel på en energigennemgang, der virker og giver konkrete 
rentable realiserede energibesparelser. 

Energirigtig projektering
Der er ikke noget krav fra LBF om energi for at få støtte. 

Domea har ingen formelle procedurer for energirigtig projektering. Dog forestiller man sig, at det er et tema 
for den nye energi & miljøenhed. 

Som oftest er det investeringsomkostningerne – og ikke totaløkonomi – der er grundlaget beslutninger i for-
bindelse med projekteringsprocessen. Dog vil man som udgangspunkt altid anvende nyeste teknologi. 

Energirigtigt indkøb 
Der er etableret en central indkøbsafdeling – der dog har mindre end et år på bagen. Det er ikke et krav 
men et tilbud til afdelingerne om at anvende indkøbsaftalerne. Der er her udarbejdet indkøbsaftaler på el 
(fællesforbrug)og gas, hårde hvidevarer. 

Indkøbsafdelingens succeskriterium er opfyldt. 

Beboeradfærd
Der udsendes Domea-blad en gang i kvartalet, hvor der er oplysning om forbrug og adfærd. Desuden anven-
des intranettet til oplysning. 

Generelt er opfattelsen, at kampagner kun har en kortvarig effekt. Der er beboere, der ikke anvender deres 
boliger hensigtsmæssigt – på trods af adskillige oplysningskampagner. Indeklima nævnes som et problem 
– der luftes ikke tilstrækkeligt ud.

Fremtiden kunne være, at der stilles krav til brug af lejeligheden. Via overvågning af f.eks. luftfugtighed kan 
man se om det overholdes. 
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BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN
Dato for interview : 13. november 2009
Kontaktperson i BO :  Klaus Madsen, driftschef
      Svend Højgaard, teknisk chef
Interviewer :  Søren V. Pedersen, Beierholm

Om boligorganisationen 
Geografisk område :   Viborg, Kjellerup, Bjerringbro og Tjene 
Antal boligafdelinger :   
Antal boligenheder :   ca. 5.200 inkl. 1.500 adm. lejemål
Boligtyper :    Blandet
Fællesvaskeri :  
Fællesindkøb af f.eks. hvidevarer : 
Indledende bemærkninger :    Er i gang med at indgå adm. samarbejde med Boligkontoret Danmark, 

med henblik på en styrkelse af begge parters position i særligt det 
Midtjyske område.

Organisation
Organisationen er opbygget således, at man har to teams af inspektører, som hver tager sig af ca. 2.600 
lejemålsenheder. I princippet er hver inspektør ansvarlig for sin egen klump af lejemålsenheder. Men inden 
for teamet sørger man for at overlappe ved sygdom m.v., således at der typisk er mere end en inspektør som 
har kendskab til de enkelte lejemål.

Herudover arbejdes der på en række områder på tværs, f.eks. på energiområdet, hvor Svend Højgaard er 
ansvarlig herfor.

Boligorganisationen har endvidere egen byggeteknisk afdeling.

Energiledelse generelt
I relation til energiledelsen, er der i forvaltningsrevisionen fastsat nogle overordnede mål for at man ønsker 
et lavt energiforbrug, samt at man ønsker gennemført EMO-ordningen.

Disse overordnede mål er dog endnu ikke udmøntet i egentlige målepunkter, ligesom der ikke er udarbejdet 
egentlige analyser, til opfølgning på disse overordnede mål.

I relation til forretningsgangene, er der pt. alene udarbejdet formaliserede forretningsgange for registrering 
af data /aflæsning af data. Der arbejdes dog pt. på at få dette udbygget, da netop energiområdet er et fokus-
område.

Energistyring
Energistyringen omfatter registrering af afdelingernes energiforbrug på månedsbasis, omfattende el, vand 
og varme. Disse data aflæses af ejendomsfunktionærerne. Herefter tilgår dataene en administrativ med-
arbejder, som registrerer disse. Dette er hidtil sket i regneark, men sker nu i særskilt registreringssystem i 
økonomisystemet EG Bolig. 

Det er relativt nyt at EG Bolig er anvendt til disse registreringer, derfor er erfaringsgrundlaget med 
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rapporteringen herfra pt. meget spinkelt. Men hensigten er at der løbende skal udarbejdes analyser, som dels 
skal anvendes til at identificere problemer med energiforbruget (alarmer), dels skal indgå som en integreret 
del af de drifts- og vedligeholdelsesplaner som inspektørerne årligt udarbejder.

Kompetencer og ressourcer
Boligorganisationen har egen ansat medarbejder som er uddannet ELO-konsulent. Ligeledes har boligor-
ganisationen en byggeteknisk afdeling. Som følge heraf vurderer boligorganisationen at have de fornødne 
kompetencer.

Der vurderes at være de fornødne ressourcer i huset som helhed, men i den takt forskellige opgaver skal op-
prioriteres, vil det være nødvendigt at nedprioritere andre ressourcer, for at skabe den fornødne balance.

Der afholdes et energikursus for ejendomsfunktionærerne, med henblik på at øge deres viden om energiom-
rådet. Herved er det hensigt at de bl.a. kan blive energiambassadører og positivt påvirke beboeradfærden i 
det daglige.

Identificering af energispareprojekter
Der sker en løbende dialog mellem den byggetekniske afdeling, og den tekniske chef med særlige kompe-
tencer indenfor energi. Herigennem sikres, at stort set alle relevante projekter undergår en vis evaluering i 
energimæssig henseende.

Endvidere står boligorganisationen netop overfor at indføre Danfoss Energy Trim. 

Finansieringsordning
Boligorganisationen anvender de for branchen sædvanlige finansieringsformer.

De beregnede energibesparelser (CO2) som opnås ved typisk efterisolering og udskiftning af vinduer, videre-
gives uden beregning til Viborg Kraftvarmeværk.

Energimærkningsordning (EMO)
Boligorganisationen er meget langt med gennemførelsen af EMO-ordningen. Således er næsten 80 pct. af 
lejemålene nu omfattet.

Umiddelbart kan der ikke i energimæssig henseende ses at være rentabilitet i gennemførelsen af EMO-ord-
ning, set i forhold til hvilke nye tiltag der er identificeret i forhold til den tidligere gennemførte ELO-ordning. Til 
gengæld har man som en sideeffekt benyttet lejligheden til at opnå nogle registreringer af bygningsmassen, 
som man ikke tidligere var i besiddelse af.

Energirigtig projektering
Den energirigtige projektering sikres primært ved overholdelse af de gældende myndighedskrav, kombine-
ret med fokus på lavenergimaterialer. Endvidere bliver projektet screenet af den energiansvarlige, både ved 
opstart af projekt, under projektering og forinden afsluttende projektering.

Energirigtigt indkøb 
Der foretages samlet indkøb af el fra Midtjysk El.
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Der er for hårde hvidevarer foretaget rammeudbud af udvalgte modeller, som alle er lavenergi. Ved konkrete 
større projekter, vælger man dog typisk at foretage et særskilt udbud.

Beboeradfærd
Der er ikke for nuværende gjort særskilte tiltag mht. at påvirke beboeradfærden. Dog indgår der i lejemapper 
m.v. anbefalinger vedr. udluftning m.v.
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BILAG 8

TEKNOLOGISK UDVIKLING
Den langsigtede teknologiske udvikling er ikke afhængig af boligsektorer, hvorfor dette bilag fokuserer på 
teknologien i sig selv. 

Der har været en markant teknologisk udvikling i energieffektive materialer og installationer siden bygnings-
reglement bragte energi på banen i 1961. Der er dog ingen udsigt til, at udviklingen stopper her. Der forskes 
i stor stil i energieffektivitet i ind- og udland. 

I dette bilag beskrives fremtidige muligheder for energi- og CO2-besparelser i det eksisterende byggeri i 
boligsektoren. Der skelnes som udgangspunkt ikke mellem den almene boligsektor og den resterende bo-
ligsektor, da teknologierne ikke er mere velegnet til en sektor frem for en anden. Nærværende perspektiv er 
ikke en udtømmende beskrivelse af fremtidig udvikling, men ud fra desk studie og interviews med hhv. Kim 
B. Wittchen fra SBI og Per Heiselberg fra Aalborg Universitet beskrives eksempler, der giver en indikation af 
udviklingstendensen indenfor energibesparende foranstaltninger.

Den teknologiske udvikling indenfor udvalgte temaer beskrives overordnet set ud fra følgende emner :
 •  Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
 •  Barrierer og muligheder
 •  Rentabilitet
 •  Tidshorisont

Vinduer
I løbet af de sidste 100 år har vinduerne udviklet sig fra at være specialopmålte håndværksydelser til i dag 
hvor vinduerne er industrielt fremstillede produkter. Da termovinduet blev introduceret i 1960’erne, var 
der begrænsede erfaringer og rent konstruktionsmæssigt blev der lavet nogle uhensigtsmæssige løsninger. 
Siden årtusindskiftet har der været fokus på energi og der er sket en stadig forbedring af ruders isolerings-
mæssige egenskaber.

I Tyskland findes vinduer med meget lave U-værdier9 (god isoleringsevne). Dette er opnået ved at isolere 
karm-rammen ekstra, hvilket medfører bredere profiler og dermed mindre solindfald. De nye danske vindu-
estyper (f.eks. Protec 7) har smallere profiler og effektive U-værdier (varmetab og soltilskud sammenlagt) 
på niveau med de tyske vinduer.

Kim B. Wittchen mener ikke at udviklingen indenfor energieffektive vinduer stopper her. Typer af belægninger 
og gasfyldninger, begge teknologier der allerede anvendes i stor stil i dag, kan optimeres yderligere. Samtidig 
kan ramme-karm konstruktionen optimeres ved at lave smallere og stærkere profiler og desuden isolering 
af konstruktionen. 

Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
Ved renovering af eksisterende byggeri indgår ofte vinduesudskiftning eller -renovering som en væsentlig 
del. Som oftest udskiftes vinduer af vedligeholdelses- eller komfortmæssige årsager, og via fremtidige kom-
ponentkrav i bygningsreglementet implementeres effektive vinduer. 

9 U-værdi er et udtryk for varmetabet igennem en konstruktion. Jo højere U-værdi, jo højere varmetab.
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I nogle tilfælde vil det af æstetiske eller bevaringsværdige grunde foretrækkes at tilføje forsatsrammer for 
at beholde de oprindelige rammer fra omkring år 1900. En kombination af velbevarede enkeltlagsvinduer og 
gode effektive og tætte forsatsrammer er energimæssigt en fornuftig løsning. 

Barrierer og muligheder
Der er et stort potentiale for energibesparelse ved implementering af energieffektive vinduer i den eksiste-
rende boligmasse. Det er desuden realiserbart, da vinduers levetid er væsentlig lavere end bygningens leve-
tid, hvorfor de skal udskiftes med mellemrum i bygningens levetid.

Der sker en udvikling mod lettere vindueskonstruktioner, der vil gøre vinduesudskiftninger fuldt på højde med 
eller bedre end forsatsruder. 

Udviklingsmulighederne ligger i at kunne fremstille vinduer med smalle rammer svarende til de gamle  
1-lagsruder. I den sammenhæng har man i nogle år udviklet passivhusvinduer, der nærmest har det modsatte 
udseende. Endvidere bør man se mere på indbygningen af vinduerne, hvor murhullet er en kuldebro. 

En barriere for udskiftning af eksisterende vinduer til nye design, er at vinduerne er et væsentligt bidrag til 
husets udtryk. 

Rentabilitet
Vinduesudskiftning har relativt lange tilbagebetalingstider på 20–30 år afhængig af energi- og anlægspriser 
samt varmetab før /efter. Udskiftning af vinduer i dag sker derfor også pga. vedligeholdelsesbehov og evt. 
komfort i form af trækgener.

Tidshorisont
Med opstramningerne af bygningsreglementet presses vinduesproducenterne til at forbedre deres produkter. 
Der er i dag kun et par producenter, der skiller sig ud med 10–20 pct. bedre isoleringsværdier. Dette antal må 
man forvente vil blive øget de næste få år. 

Vakuumisolering
Der har allerede været en stor udvikling indenfor isoleringsmaterialer både med hensyn til energieffektivitet 
og bæredygtighed. Den mest anvendte form for isoleringsmateriale i dag er mineraluld (knust og smeltet sten 
og glas), men der ses bl.a. også både papiruld, fåreuld, hør og hamp. Denne type af isoleringsmaterialer, har 
en varmeledningsevne på 0,035–0,045 W /mK10.

Vakuumisolering er lavet af finkornet materiale, der anbringes i vakuum via en omsluttende forseglet folie. 
Teknologien er afprøvet på Teknologisk Institut, der har udført forsøg med efterisolering af bygninger. For-
søgene viste, at der kunne opnås en varmeledningsevne på ca. 0,004 W /mK, hvilket er en faktor 10 bedre end 
traditionel isolering. Dette betyder, at den samme isoleringsevne kan opnås med markant mindre konstruk-
tionstykkelse. Varmeledningsevnen for vakuumisoleringspaneler fra Tyskland er ca. 0,005 W /mK.

Der er dog forskellige udfordringer i anvendelsen af vakuumisolering. Isoleringen er dels relativt omkost-
ningsfuld, og dels er den særdeles sårbar over for perforeringer og diffusion gennem folien. 

10  Varmeledningsevne er defineret som mængden af varme, der overføres igennem en meter af materialet per sekund ved en 
temperaturforskel på en grad på hver side af materialet.
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Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
Vakuumisolering er således en pladsbesparende, men dyrere isoleringsløsning sammenlignet med traditionel 
mineraluldsisolering. Vakuumisolering har derfor en stor force, hvor der kun er begrænset plads til rådighed. 
Per Heiselberg tror at vakuumisoleringen, der endnu ikke har været afprøvet i boligbyggeri i Danmark, pri-
mært vil blive udbredt i specielle situationer såsom karnapper og lignende.

I nybyggeri kan bygningen designes, så der er den nødvendige plads til rådighed, hvilket dog ikke nødvendig-
vis er tilfældet i eksisterende byggeri, hvor der ofte er begrænset plads. I Tyskland har man erfaringer med 
præfabrikerede elementer, hvilket er hensigtsmæssigt i en udskiftningssituation. 

Barrierer og muligheder
Vakuumisolering vil have en berettigelse i en stor del af det eksisterende byggeri, da materialet kan opnå 
samme isoleringsevne, der optager relativt mindre plads. Men der er dog en række barrierer, der begrænser 
udbredelsen. Isoleringen er lukket inde i en lufttæt folie, der forholdsvis nemt kan beskadiges, hvorved va-
kuum ikke opretholdes. I sådanne situationer reduceres isoleringsevnen markant (varmeledningsevne ca. 
halvt så stor som mineraluld). Problemet er derfor, at konstruktionen oprindeligt vil være designet til en given 
isoleringsevne, og når vakuumisoleringen beskadiges er isoleringstykkelsen for lille til at tilvejebringe ønsket 
isoleringsevne i konstruktionen. 

Ifølge Kim B. Wittchen er der behov for komponentløsninger, så beskadiget materiale nemt kan udskiftes 
uden hele klimaskærmen skal brydes op. Samtidig skal det via måleudstyr være muligt at identificere even-
tuelt beskadiget materiale. 

Udover den markante merpris er montering og behandling af materialet på byggepladsen desuden mere 
kompliceret. 

Der er udviklingsmuligheder i at øge robustheden. Man kunne f.eks. forestille sig at lave vakuum i de enkelte 
celler i materialet i stedet for i hele elementer. Herved beskadiges kun en lille del af elementet, og isolerings-
evnen påvirkes ikke mærkbart ved perforeringer. 

Rentabilitet
Efterisolering har relativt lange tilbagebetalingstider på 10–20–30 år afhængig af energi- og anlægspriser samt 
varmetab før /efter. Med de nuværende priser på indbygning af vakuumisolering vil man opnå endnu længere til-
bagebetalingstider. I forbindelse med rentabilitetsovervejelser bør merværdien af det ekstra boligareal indgå. 

Tidshorisont
Med de relativt høje priser er vakuumisolering i dag mest relevant i specielle situationer, f.eks. vindueslys-
ninger, gulvopbygninger med begrænset højde og ”kolde” vægge uden plads til almindelig isolering.

Der er i dag kun en lille efterspørgsel efter materialet, men en stigende efterspørgsel vil ifølge en leverandør 
kunne reducere prisen. Et forskningsprogram i IEA11 (International Energi Agentur) vurderede, at vakuum-
isolering over de næste 5–10 år vil være et dyrere alternativ end traditionelle isoleringsmaterialer med 
samme isoleringsevne. Dette skyldes også at traditionelle isoleringsmaterialer forbedres.

11 IEA Annex 39 “High Performance Thermal Insulation“.
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Faseskiftende materialer
En ulempe ved lette konstruktioner er, at de ikke er gode til at akkumulere både varme og kulde. Dette kan 
løses ved at anvende en ny type materiale i konstruktionerne. Nogle mikroskopiske plastkapsler med en 
kerne af paraffinvoks, kan indstøbes i enten indvendige eller udvendige vægge. Pointen er at plastkapslerne 
kan lagre både kulde og varme, afhængig af behovet. 

De faseskiftende materialer fungerer ved at materialets smeltepunkt svarer til den ønskede rumtemperatur. 
Når rumtemperaturen når et vist niveau svarende til materialets smeltepunkt, skifter voksen i kapslerne 
tilstand fra fast til flydende form. I faseskiftet absorberer voksen i kapslerne energi fra rummet. Når tempe-
raturen falder igen, stivner vokset, og den oplagrede varme frigives.

Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
I eksisterende byggeri begrænses anvendelsen til situationer, hvor man skal opbygge nye vægge /gulve /lof-
ter evt. i forbindelse med indvendig efterisolering. 

Barrierer og muligheder
Faseskiftende materialer har specielt en effekt i let byggeri med stort solindfald. Kim B. Wittchen mener dog 
ikke, at de faseskiftende materialer kommer til at give en egentlig energibesparende effekt, da boliger heller 
ikke på sigt designes med køleanlæg. 

Rentabilitet
I dag er priserne på gipsplader med faseskiftende materialer så høje, at de kun anvendes til specielle formål. 
En niche er steder, hvor man vil få indeklimaproblemer uden anvendelse af køling.

Tidshorisont
Teknikken er ny og der er kun en lille efterspørgsel på materialet. En stigende efterspørgsel vil kunne redu-
cere prisen. 

Der mangler praktiske erfaringer over længere tid med materialet.

Varmegenvinding fra bruservand
I dag sendes der store energimængder ud i afløbssystemet via det varme brugsvand. Der har igennem årene væ-
ret forsøgt med at genvinde varmen fra afløbsvandet – især i svømmehaller. Der har i nogle år eksisteret færdige 
enheder med en kombination af varmeveksler og varmepumpe, der kan genvinde energien fra badevandet.

Herudover er der kommet nogle simple kombinationer af vandlåse og varmevekslere på markedet. De vil dog 
være meget vanskelige at indbygge i eksisterende byggeri.

Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
Varmegenvinding fra bruservandet kræver en opdeling af afløbsinstallationerne, hvilket normalt kun vil være 
muligt ved omfattende renoveringsprojekter.

Erfaringerne med teknikken er meget begrænset i boligbyggeri.

Barrierer og muligheder
Ifølge Kim B. Wittchen er der et stort potentiale for genvinding af varme fra det varme brugsvand. Især i nyere 
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byggeri er det særdeles relevant at hente energi fra afløbsvandet, idet energi til brugsvandsopvarmning
udgør en stor del af det samlede energiforbrug. Den miljømæssige effekt vil være afhængig af, om man re-
ducerer forbruget af fjernvarme (ofte spildvarme om sommeren) eller om man begrænser anvendelsen af 
olie eller gas.

Kravene til opdeling af afløbssystemerne sætter nogle praktiske begrænsninger i udbredelse af teknikken. 
Der er behov for yderligere udvikling og demonstration af en teknologi der virker, så systemerne ikke bloke-
res, når den anvendes i boligbyggeri. 

Rentabilitet
Varmegenvindingen skal indbygges i forbindelse med en nødvendig renovering af afløbsinstallationerne, for 
at den vil have en acceptabel rentabilitet. Rentabiliteten vil endvidere være afhængig af energi- og anlægs-
priser. 

Tidshorisont
Produktet findes på markedet, men der mangler erfaringer med det i forbindelse med boligbyggeri.

Fremtidige ventilationssystemer i det eksisterende byggeri
Størstedelen af boligmassen i den almene boligsektor har kun udsugning. Balanceret ventilation, hvor der 
både er indblæsning og udsugning, giver mulighed for at genvinde den varme, der ellers smides bort i udsug-
ningen. En stor del af varmeforbruget går derfor til ventilationstab i dag. For mindre boligenheder som f.eks. 
ungdomsboliger, kan den lovpligtige udsugning fra bad udgøre en markant del af varmetabet. 

Per Heiselberg fra Aalborg Universitet tror, at der kommer flere decentrale ventilationssystemer i det eksi-
sterende byggeri fremover. Dette skyldes primært, at det eksisterende byggeri generelt ikke har skaktplads 
til at føre ventilationskanaler til både indblæsning og udsugning. Individuelle ventilationssystemer med var-
megenvinding i etagebyggeri er endnu ikke en gængs teknologi. Der er behov for kompakte ventilationsag-
gregater til varmegenvinding af den varme ventilationsluft, som allerede findes i enfamilieshuse i dag. Denne 
type aggregater skal gøres egnet til anvendelse i etageejendomme. 

Der har været forsøgsprojekter med balanceret ventilation, hvor man har placeret radiatorerne sammen med 
indblæsningsarmaturerne ved bagvæggen for at billiggøre installationen.

Anvendelighed i eksisterende byggeri
Individuelle velfungerende ventilationsløsninger vil have stor anvendelighed i det eksisterende byggeri – især 
etageejendomme, hvor der er begrænset plads i skakterne. 

Barrierer og muligheder
Der er et stort potentiale for individuelle ventilationssystemer, da der i eksisterende boliger med udsugning 
er et stort varmetab forbundet hermed. 

Barrieren for denne type ventilationssystemer – og især i den almene boligsektor – er, at ventilationsaggre-
gaterne skal vedligeholdes. Det er meget mere enkelt at vedligeholde et enkelt ventilationsaggregat, der er 
placeret f.eks. i varmecentralen, sammenlignet med at skulle have adgang til alle lejligheder for eksempelvis 
at udskifte eller rense filtre, hvilket der skal gøres jævnligt. 
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Rentabilitet
Sammenlignet med et typisk fællesanlæg spares omkostninger til at føre ventilationskanaler men til gengæld 
skal der installeres ventilationsaggregater i hver lejlighed. Rentabiliteten vil være meget afhængig af energi- 
og anlægspriser. 

I nogle tilfælde vil mekanisk ventilation give et større luftskifte og dermed et bedre indeklima end der var 
tidligere. Det øgede luftskifte kan medføre at de forventede besparelser ikke opnås.

Tidshorisont
Produkterne findes på markedet, men der er begrænsede erfaringer med det i forbindelse med renovering 
af boligbyggeri. Der kan være behov for at følge op på de anlæg, der er udført, mht. energiforbrug og funk-
tion.

Tekniske systemløsninger
En barriere ved omfattende totalrenovering og energirenovering er de store økonomiske omkostninger. I den 
almene sektor er genhusning af beboerne en væsentlig udgift forbundet hermed.

Per Heiselberg fra Aalborg Universitet undersøger i øjeblikket mulige tekniske systemløsninger, hvorved 
genhusningen, og den store udgift der er forbundet hermed, gøres overflødig. Han forestiller sig, at de tek-
niske installationer kan integreres i klimaskærmen, så føringsveje til varme, ventilation m.m. placeres i selve 
klimaskærmen. Det betyder, at løsningen i højere grad kan produceres industrielt, hvilket ligeledes er billig-
gørende. 

Der er dog nogle udfordringer forbundet med sådanne systemløsninger. Rør og kanaler med varmebærende 
medier skal isoleres, så varmetabet minimeres. Per Heiselberg nævner vakuumisolering som en mulig frem-
tidig løsning på problematikken.

Lokal vedvarende energiproduktion
Solvarme og fastbrændselsanlæg er kendt teknologi og behandles ikke yderligere her. 

Solcelleanlæg, små husstandsvindmøller og integrerede anlæg må på sigt forventes at vinde indpas i bolig-
sektoren. 

Der pågår stor udvikling indenfor solceller, hvilket har markant betydning for både applikation, rentabilitet 
og effektivitet af cellerne. Efterspørgslen på solceller er da også steget med 40 pct. per år de seneste fem 
år, hvilket vidner om et marked i udvikling. Nye type produkter introduceres - Ingeniørens ugeblad henviser 
f.eks. til en ny teknologi (cadmium-film i stedet for traditionelle tyndfilm), der halverer produktionsomkost-
ninger af cellerne.

Anvendelighed i eksisterende boligbyggeri
Solceller kan relativt nemt placeres på især flade tage. Vindmøller vil derimod være vanskeligere at indpasse.

Potentiale  / muligheder og barrierer
Der er et vist potentiale for produktion af el med solceller placeret på bygningernes tage. Forskellige energi-
projekter har vist at man med 1-plans byggeri normalt kan dække eget forbrug, mens man ved 2-3 etager 
har svært ved at finde plads til solcellerne.
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Det vil normalt være sværere at finde den rette plads til en eller flere vindmøller – især ved eksisterende byg-
geri. Møllerne giver lidt støj og kan være generende at se på, når man er tæt på. Vindforholdene vil ofte være 
både begrænsede og turbulente. Potentialet er væsentligt mindre end for solceller. 

Afregning af el fra solceller sker enkelt med nettoafregning dvs. på årsbasis betales for den netto modtagne 
el. Med vindmøller derimod ses på en øjeblikssituation dvs. el leveret til nettet har kun en værdi af 60-70 øre. 
Sikkerhed for afregningsforhold kan være en barriere for investering i elproducerende anlæg.

Rentabilitet
Med nuværende energi- og anlægspriser er tilbagebetalingstiden 20–30 år for solceller, men en forventet stor 
udvikling indenfor solcelleteknologier både mht. pris og effektivitet vil gøre rentabiliteten væsentligt mere 
attraktiv på sigt. Implementering af solceller i forbindelse med større tagrenoveringsprojekter samt brug af 
integrerede solcelleelementer kan reducere investeringsomkostningerne.

For vindmøller kan rentabiliteten være lidt bedre, men vil afhænge meget af vindforhold og drifts- og vedli-
geholdelsesudgifter. 

Tidshorisont
Produkterne findes på markedet, men for solceller forventes der markant faldende priser over de næste år. 

For de små vindmøller er der begrænsede erfaringer og de er i øvrigt ret brogede. Der kører i øjeblikket et 
dansk udviklingsprojekt til en 20 kW mølle til placering på flade tage. Det er spændende om den kan ændre 
på forventningerne til små vindmøller. 

Integrerede løsninger
Der ses i øjeblikket stor udvikling og interesse for integrerede løsninger, hvor vedvarende energiteknologi er 
integreret i bygningsdele. Dette er i sig selv fordelagtigt idet investeringsomkostningerne til bygningskompo-
nenter reduceres. Samtidig indgår teknologien i bygningskonstruktionen, hvilket kan have nogle æstetiske 
og arkitektoniske fordele. Eksempler på integrerede løsninger er f.eks. solceller integreret i tagbeklædningen 
eller vinduer med transparente solceller. 

I forbindelse med udskiftning af tagbeklædning kan færdige komponenter med integrerede solceller an-
vendes. Kim B. Wittchen forventer at det på sigt bliver et prisdygtigt alternativ. Der er i dag eksempler og  
demonstrationer af teknologien i USA og Japan. Der er behov for yderligere produktmodning før teknologien 
udrulles. Tidshorisont afhænger i høj grad af ydre omstændigheder (energipriser, ressourceknaphed) og lov-
givningsmæssige rammer.

Vinduer udgør et stort areal og er ofte vendt mod syd, hvilket betyder at der er stor solindstråling og derfor 
potentiale for udnyttelse af solen stråler til energiproduktion. Fremtidig teknologi gør vinduer med indbyg-
gede transparente solceller mulig, og de kan fungere både som solafskærmning og energiproduktion. Man 
kan forestille sig at solcellerne kan aktiveres, så beboeren bestemmer hvornår vinduet er klart, og hvornår 
der er afskærmning og dermed energiproduktion. 

I dag findes der LCD-vinduer, der fungerer som solafskærmning. 

Vinduer med transparente solceller kan nok først forventes at få sit indtog i den eksisterende boligmasse på 
den lange bane. Der er behov for både udvikling og demonstration af teknologien.
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BILAG 9

INSPIRATIONSKATALOG

I forbindelse med Landsbyggefondens temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den al-
mene boligsektor er der udarbejdet et inspirationskatalog, der lister en række konkrete forslag til hvordan 
boligorganisationerne og boligafdelingerne får implementeret effektiv energiledelse. Der indgår endvidere 2 
konkrete IT værktøjer, som inspiration til boligafdelingernes arbejde med energiområdet.

Et lavt energiforbrug kommer ikke af sig selv. Mange almene boligorganisationer kan fortsat spare store sum-
mer på energiregningen. Mulighederne er størst i de ældre bebyggelser, men også i nyere ejendomme kan 
energiforbruget optimeres. Desuden kan ny teknologi og viden åbne op for nye muligheder for at nedbringe 
energiforbruget til gavn for økonomien og for klimaet. 

Inspirationskataloget er til brug for effektiv energiledelse i boligorganisationerne og boligafdelingerne.

Indholdet dækker bedste praksis vedr. energibesparende foranstaltninger i den almene boligsektor. Bedste 
praksis fra den almene boligsektor suppleres med Rambølls erfaringer og anbefalinger. Tilgængelige værktø-
jer anføres, hvor det er relevant.

Rækkefølgen af de enkelte emner i kataloget er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge. Alle emner er vigtige 
og relevante for boligorganisationen at give sig i kast med.

Rambøll har udarbejdet 2 konkrete IT værktøjer, som kan tjene til inspiration i de indledende overvejelser om 
energiforbrug og muligheder for energibesparelser i boligafdelingerne.

IT værktøjer

 •  Benchmarkingværktøj for energiforbrug 
Ved indtastning af nogle få data om afdelingens energiforbrug fås en vurdering af, om afdelingens energi-
forbrug er højt, gennemsnitligt eller lavt sammenlignet med tilsvarende afdelinger i den almene bolig-
sektor. 
 
Det skal bemærkes, at værktøjet er baseret på en stikprøve af de almene boligafdelingernes energi-
forbrug i 2008.

 •  ”Green Build” beregningsværktøjet 
Via Green Build kan boligorganisationen selv komme i gang med at vurdere mulighederne for energi-
besparelser. Værktøjet giver en indikation af muligheder for energibesparelser og rentabilitet ved for-
skellige tiltag til f.eks. efterisolering, ændret varmeforsyning mv.  
 
Det skal bemærkes, at værktøjet er baseret på 2009-priser
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FORVALTNINGSREVISION PÅ ENERGIOMRÅDET

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
• Formulering af målsætning på energiområdet
• Identificering af målepunker på produktivitet, sparsommelighed og effektivitet
• Udarbejdelse af årlige handlingsplaner og procedurebeskrivelser
• Udarbejdelse af grønt regnskab på organisations- og afdelingsniveau
• Sammenligning af energiforbrug på tværs af boligafdelinger og boligorganisationer
• Årlig dokumentation af gennemførte energispareprojekter
• Årlig dokumentation på identificerede, men ikke prioriterede energispareprojekter

VÆRKTØJER
• Energiledelsessystem
• Landsbyggefondens benchmarkingværktøj for energiforbrug
• Landsbyggefondens beregningsværktøj ”Green Build”

ENERGILEDELSE

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
• Effektiv energiledelse sikrer kontinuitet og fremdrift indenfor energieffektivitet
• Boligorganisationens organisering er et fundament for effektiv energiledelse
•  Strategi, politik, procedurer og forvaltningsrevision er effektive midler til at bevidstgøre og synliggøre 
ambitionsniveau både internt og eksternt i organisationen

•  Energistyring er et vigtigt redskab til at effektivisere den daglige drift gennem øget informationsniveau 
om energiforbrug

• Opbygning af kompetencer og tildeling af ressourcer er nødvendigt til udførelse af energiledelse
• Identificering af energispareprojekter er skridtet mod realisering af energispareprojekter
•  Godkendelse og finansiering af energispareprojekter er en udfordring, der skal overkommes, hvis energi-
spareprojekter skal implementeres

•  Energimærkningsordningen skal udnyttes effektivt til at identificere nye energibesparende foranstaltninger
• Energirigtig projektering skal være en fast del af alle projekter, der kan påvirke energiforbruget
• Energirigtigt indkøb bør være formaliseret
• Adfærdspåvirkning
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ORGANISERING

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
• Energiledelse skal forankres i toppen af organisationen
• Oprettelse af tværgående energienhed: Koordinering, og support til relevante niveauer i organisationen
• Allokering af ressourcer til varetagelse af energiledelse på forskellige niveauer i organisationen
•  Klar rolle- og ansvarsfordeling i organisationen indenfor energiområdet. Energienhed, afdelingsinspek-
tører og ejendomsfunktionærer kender deres opgaver og ingen ansvarsområder falder mellem to stole

•  Formelle og uformelle netværk mellem ejendomsfunktionærer til videndeling og erfaringsudveksling

STRATEGI OG POLITIK

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
•  Formulering af klar og entydig politik for energiledelse og energibesparelser
•  Formulering af målepunkter mht. energieffektivitet
•  Udmelding og information om politik til alle berørte niveauer i organisationen (direktion, inspektører, 
ejendomsfunktionærer, beboere)

•  Aktiv brug af momentum fra omgivelserne
•  Fast procedure (årscyklus) med hensyn til udarbejdelse af handlingsplaner, redegørelser, Grønt regn-
skab mm.

ENERGISTYRING

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER
•  Brug af elektronisk energistyringssystem er et middel til at få en systematisk opsamling af energiforbruget
•  Etablering af faste procedurer for energistyring:
     •  energiforbruget følges løbende (min. hver måned)
     •  energiforbrug analyseres minimum hver måned (forbruget sammenlignes med tidligere års forbrug)
     •  hvert år sammenlignes udviklingen af forbruget med andre tilsvarende ejendomme

VÆRKTØJER
• Elektronisk energistyringssystem
• CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)12

• Landsbyggefondens benchmarkingværktøj for energiforbrug

12  Kommunikationssystem til varmestyring og energistyring – overvågning og regulering af alle typer varme- og ventilationsanlæg.
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IDENTIFICERING AF ENERGISPAREPROJEKTER

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
•  Energidata anvendes til kortlægning og benchmarks, der bruges aktivt til at prioritere indsatsen og  
lokalisere potentielle energibesparelser

•  Brug af eksterne konsulenter, der er specialiserede i f.eks. indregulering af varmeanlægget, optimering 
af vaskeri, varmeproduktion mm.

•  Brug af energiselskabernes ressourcer til energigennemgange eller tilskud
•  Energimærket kan være en god måde at skaffe sig overblik over mulighederne. Sørg for en effektiv  
kontrol af energimærkernes kvalitet, så energimærket giver noget merværdi til boligafdelingen og ikke 
blot er udtryk for overholdelse af formalia

•  Brug af ESCO (Energy Service Company)13  til identificering og finansiering af energibesparende foran-
staltninger

VÆRKTØJER
• Landsbyggefondens benchmarkingværktøj for energiforbrug
• Landsbyggefondens beregningsværktøj ”Green Build”

ENERGIRIGTIG PROJEKTERING

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
•  Alle relevante muligheder for at energioptimere et renoverings-, forbedrings eller vedligeholdelsespro-
jekt overvejes:

     •  Energiaspektet i alle beslutninger, der kan have en betydning for energiforbruget i opførelsesfasen  
og i særdeleshed i driftsfasen, analyseres

     •  Alternative løsningsmodeller vurderes ud fra en totaløkonomisk tankegang, hvor driftsøkonomi og  
levetid tages med i betragtning

•  Et byggeri, hvor der er fokus på bæredygtighed, kræver løsninger, hvor totaløkonomi indtænkes og  
som er lokalt tilpasset

•  Afsæt ekstra tid og penge ved bygge- og renoveringsprojekter til udvikling, projektering og etablering

13  ESCO-aftale er en partnerskabsaftale hvor begge parter typisk har et økonomisk incitament til at gennemføre energibesparelser. 
ESCO’en kan finansiere investeringer via energibesparelsen.
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ENERGIRIGTIGT INDKØB

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
•  Etablering af procedurer for energirigtigt indkøb, der kan vejlede indkøberen i den enkelte indkøbssituation
•  Totaløkonomiske overvejelser bør altid indgå, når der købes nyt

LOKAL FORANKRING OG ADFÆRDSPÅVIRKNING

BEDSTE PRAKSIS OG EKSEMPLER 
•  Uden beboernes opbakning er det svært at realisere mulighederne for energibesparelser: Det gælder om 
at påvirke de daglige vaner og at give overblik over, hvordan den enkelte kan gøre en forskel. Desuden 
får man kun tilslutning til investeringer i energibesparelser, hvis beboerne har en forståelse for, at det er 
en god ide

•  Effektiv kommunikation er afgørende for beboernes tilhørsforhold og involvering. Beboerne skal have 
vedkommende information om:

     •  Energiforbrug og konkrete handlinger for at begrænse det
     •  Opnåede resultater og den videre udvikling i energioptimeringen
•  Ejendomsfunktionærer som ambassadører for energibesparelser og energioptimeret adfærd; viden og 
kompetencer skal opgraderes

VÆRKTØJER
• Brug af lokale kommunikationsmedier (informationsblad, internet, TV mm.)
• Informationsdage
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VEJLEDNING TIL BENCHMARKINGVÆRKTØJ FOR ENERGIFORBRUG 

Formål
Benchmarkingværktøjet er et redskab målrettet boligorganisationernes og boligafdelingernes arbejde med 
forvaltningsrevision på energiområdet. Værktøjet er udviklet af Rambøll i forbindelse med Landsbyggefon-
dens temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor. Værktøjet skal give 
de enkelte boligafdelinger en indikation af, om deres energiforbrug ligger højt, gennemsnitligt eller lavt set i 
forhold andre sammenlignelige boligafdelinger. 

Opbygning
Benchmarkingværktøjet består af to faner: ”Karakteristika” og ”Energiforbrug”.

I den første fane, Karakteristika, vælger man boligorganisation og boligafdeling. Herefter vises en række 
oplysninger om boligafdelingen samt dens beboere. Det er blandt andet disse informationer, der muliggør, at 
boligafdelingen kun benchmarkes mod sammenlignelige afdelinger:

 •  Antal lejemål: Antal lejemål i boligafdelingen
 •  Gns. lejemålsstørrelse (kvm): Den gennemsnitlige størrelse på lejemålene i boligafdelingen målt i kva-

dratmeter
 •  Afdelingens alder (år): For at beregne afdelingens alder tages udgangspunkt i opførelsesåret for bygning-

erne i afdelingen. Såfremt bygningerne har været udsat for en gennemgribende renovering anvendes i 
stedet ombygningsåret, der i så fald er en mere retvisende indikator for det forventede energiforbrug

 •  Fjernvarme: Angiver, om boligafdelingen har fjernvarme. Et nej betyder, at afdelingen har en anden varme-
forsyningsform

 •  Vaskeri: Angiver, om boligafdelingen har et fælles vaskeri
 •  Individuel varmemåling: Angiver, om boligafdelingen har individuel varmemåling. Dette er lovpligtigt og 

vil således være tilfældet for hovedparten af boligafdelingerne. Undtagelser kan blandt andet skyldes en 
midlertidig dispensation

 •  Gennemsnitlig lønindkomst: Beboernes gennemsnitlige, årlige lønindkomst i danske kroner
 •  Gennemsnitlig alder (år): Beboernes gennemsnitlige alder
 •  Andel børn: Antal børn (under 16 år) i boligafdelingen i forhold til det samlede antal beboere

I den anden fane, Energiforbrug, foretager man selve benchmarkingen. Det er muligt at vurdere tre typer af 
energiforbrug: 

1. Individuelt elforbrug: Beboernes årlige, elforbrug i lejemålene
2. Fælles elforbrug: Det årlige elforbrug på afdelingens fællesarealer
3.  Varmeforbrug: Det årlige varmeforbruget i hele afdelingen. Dvs. både varmeforbruget på fællesarealerne 

og i de enkelte lejemål

Vejledning
Benchmarkingværktøjet er simpelt at bruge:

 •  I den første fane, Karakteristika, vælges først boligorganisation og derefter boligafdeling ved at anvende 
rullepanelerne øverst i billedet. Boligorganisationen findes ved organisationens navn og LBF-nummer, 
mens boligafdelingen identificeres via regnskabsindberetningsnummeret. Herefter kommer som nævnt 
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en række oplysninger om boligafdelingen og dens beboere. Der kan kun vælges en afdeling ad gangen
 •  I værktøjets anden fane, Energiforbrug, under ”Faktisk forbrug (kWh)” indtastes det faktiske årlige ener-

giforbrug i kWh i boligafdelingen ud for en, to eller alle tre forbrugstyper. Afslut med Enter (8      ) efter ind-
tastning i hver boks

 •  Herefter viser boksene til højre under ”Forbrug i forhold til forventet” om energiforbruget i boligafdelingen 
ligger over eller under gennemsnittet for de sammenlignelige boligafdelinger. Eller om afdelingens ener-
giforbrug er som forventet

 •  Resultaterne kan udskrives ved at klikke på ikonet med en printer i venstre side af billedet
 •  Benchmarkingen kan evt. følges op af en gennemgang af de muligheder for energibesparende tiltag, der 

skitseres i Inspirationskataloget, som også er udarbejdet i relation til temaundersøgelsen

Data og metode
Benchmarkingværktøjet er baseret på oplysninger fra en lang række datakilder, ligesom selve benchmarking-
øvelsen tager udgangspunkt i statistisk modellering.

Oplysninger om boligafdelingerne er dels hentet i stamoplysningerne i Landsbyggefondens Regnskabsdata-
base (ultimo oktober 2009), dels i Den Offentlige Informationsserver (OIS). Beboernes socioøkonomiske ka-
rakteristika er identificeret gennem særkørsler på Danmarks Statistiks databaser. Baggrundsoplysningerne 
om boligafdelingerne og beboerne er, med undtagelse af informationer i Landsbyggefondens databaser, fra 
primo 2008. 

Baseret på ovenstående information samt oplysninger om energiforbruget i 2008 fra en stikprøve bestående 
af 926 boligafdelinger er der opstillet regressions-/kvantilsregressionsmodeller til estimering af det forven-
tede energiforbrug i de enkelte boligafdelinger under hensynstagen til en række forklarende faktorer, herun-
der boligafdelingens og beboernes karakteristika. 

Grundet usikkerheden forbundet med sådanne modelberegninger er det forventede energiforbrug for de 
enkelte boligafdelinger opgjort som et interval. Hvis boligafdelingens faktiske energiforbrug ligger inden for 
dette interval, kan boligafdelingen antage, at forbruget er som gennemsnittet af de sammenlignelige afdelin-
ger. Et faktisk forbrug under den nedre grænse i intervallet indikerer, at boligafdelingen har et lavt forbrug set 
i forhold til de sammenlignelige boligafdelinger (”Under gennemsnittet” i værktøjet), mens det omvendte er 
tilfældet, hvis boligafdelingens faktiske forbrug ligger over den øvre grænse i intervallet (”Over gennemsnit-
tet” i værktøjet).

For enkelte boligafdelinger foreligger oplysninger om afdelingen og/eller beboerne ikke. I disse tilfælde er 
benchmarkingen baseret på gennemsnittet for alle boligafdelinger.
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GREENBUILD BRUGERVEJLEDNING

HVAD ER GREENBUILD? 
GreenBuild er et beregningsværktøj, der kan hjælpe med at skabe overblik over rentable muligheder for ener-
gibesparelser i en almen boligafdeling. GreenBuild er udarbejdet af Rambøll i forbindelse med Landsbygge-
fondens temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor fra marts 2011.

Beregningsværktøjet giver et skøn over investeringsbehov og tilbagebetalingstid for en række forskellige 
mulige energibesparende tiltag, som modellens bruger vælger at undersøge. 

Værktøjet bør alene benyttes til en indledende screening af forskellige muligheder for energibesparelser i 
boligafdelingen. Men et positivt udbytte af screeningen kan bane vejen for den mere detaljerede konkrete 
vurdering af det enkelte projekts forhold, der anvendes i projektets videre forløb. 

Beregningsværktøjet er programmeret i regnearksprogrammet Excel.

BRUG AF GREENBUILD 
Beregningsværktøjet er opdelt i tre faneblade: Udgangspunkt; Besparelsestiltag, og Resultater. I de to før-
ste faneblade indtaster brugeren i de lyseblå felter. Desuden er der en række hvide såkaldte ”drop-down” 
menuer, hvor man kan vælge udformning af konstruktionselementerne såvel før som efter gennemførelse af 
energibesparelse. De grå felter er låste celler, hvor der ikke skal indtastes værdier. 

Alle faneblade er opsat til at kunne printes på A4.

UDGANGSPUNKT 
Stamoplysninger 
I dette faneblad indtastes stamoplysninger såsom navn og adresse på boligafdelingen, dato for beregningen 
og hvem den er udført af. Derudover defineres energiforsyningsform og energipris og rente. 

Energiforsyningsform og energipris indtastes ved at trykke på den grå knap ”Opvarmningsform, energipris”. 
Her vælges om opvarmningsform i boligafdelingen er fjernvarme, naturgas eller olie. Desuden indskrives 
varmeprisen pr MWh/m3/l ex. moms. Om muligt bør der indtastes en forventet gennemsnitsvarmepris i pe-
rioden svarende til levetiden af de projekter, der ønskes undersøgt. I mangel af en sådan kan det seneste års 
gennemsnitspris benyttes. 

Som stamoplysninger skal der i øvrigt indtastes renten eller diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren 
anvendes til at beregne rentabiliteten af det enkelte energispareprojekt. Renten bør afspejle lånerenten til-
lagt et risikoelement for energibesparelsen i projektet. Som standard er der indsat en rentesats på 6 %. 

Eksisterende forhold 
De eksisterende konstruktioner af de bygningskomponenter, som ønskes undersøgt mht. besparelsestiltag 
vælges fra de forskellige ”drop down” menuen. Bygningskomponenterne indebærer tagkonstruktioner, yder-
vægge, vinduer og døre, gulv og etageadskillelse. 

Den eksisterende type af fjernvarmeunit, olie- eller gaskedelanlæg kan vælges under hhv. eksisterende fjern-
varme, olie- og gaskedelanlæg. Derudover kan eksisterende cirkulationspumper og ventilationsprincip vælges. 
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Under ”Solvarme: eksisterende forhold” vælges boligtypen (etagebyggeri eller tæt/lav) og det eksisterende 
varmeanlæg (høj eller lavere virkningsgrad). Der skal altså ikke her tages stilling til typen af solvarmeanlæg-
get, da dette er en forbedring, der tages stilling til under fanebladet ”Besparelsestiltag”. 

For de konstruktionsdele, hvor energisparemuligheder ønskes analyseret, indtastes de krævede oplysninger 
om de eksisterende forhold. Ved de konstruktionselementer, hvor der i overskriften står ”eksisterende og for-
bedring/udskiftning” tager man i drop-down menuen stilling til såvel den eksisterende installation som den, 
man ønsker at skifte til. Dette gælder for dels vinduer og døre og dels cirkulationspumper. 

Vedr. arealer er det konstruktionsdelens areal, der skal indtastes. Fx indtastes ved vinduer antal m2 vinduer 
i alt i bygningen. 

Ved hver konstruktionsdel er der en række typer man kan vælge (drop-down bokse). Hvis den eksisterende 
bygningsdel ikke figurerer på listen vælges den type som bedst beskriver den aktuelle konstruktionsdel. Altså 
hvis man har 2 lags termoruder hvor hele vinduet trænger til udskiftning, vælger man: ”Vinduer/døre med 2 
lags termoruder, vinduesudskiftning”. 

Screen dump fra GreenBuild, faneblad Udgangspunkt

Når alle de ønskede konstruktionselementer er beskrevet, er fanebladet ”besparelsestiltag” næste skridt.

BESPARELSESTILTAG 
Som i fanebladet ”udgangspunkt” er det kun muligt at vælge de felter, hvor det er relevant at ændre noget. 
De relevante felter er lyseblå. 

Ud fra de data der er indtastet under ”udgangspunkt”, er der nu en række besparelsestiltag at vælge imellem. 
Disse vælges i ”drop-down” boksene og den samlede besparelse og investering samt tilbagebetalingstid for 
det enkelte tiltag ses med det samme. 

Det er desuden muligt at vælge ”Ingen forbedringer”. Besparelse og investering vil så ændres til 0. Når ”In-
gen forbedringer” krydses af, vil besparelsestiltag for denne konstruktionsdel ikke medtages i oversigten i 
fanebladet ”resultater”.
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Screen dump fra GreenBuild, faneblad Besparelsestiltag

Når alle konstruktionsdele er gennemgået færdiggøres gennemgangen på fanebladet ”Resultater”. 

RESULTATER
Under fanen ”resultater” er det også kun muligt at trykke på relevante celler, hvilket er kolonne E række 2 – 11. 
Resultatfanen opsummerer alle tiltag, og en oversigt over økonomi og besparelser for de ønskede tiltag kan 
ses. 

I kolonne E række 2 – 11 (lyseblå felter) vælges hvilke tiltag som skal med på listen over forbedringer. Der kan 
fx sættes kryds i alle rentable tiltag – eller i tiltag med en tilbagebetalingstid under 10 år. Det er op til brugeren 
at vælge, hvilke man vil have med.

Derefter viser de to nederste tabeller hhv. det samlede resultat for de valgte tiltag og en liste over de valgte 
forbedringstiltag. 

Cirkeldiagrammet viser alle tiltag og deres procentvise fordeling. 

Hvis der i fanebladet ”besparelsestiltag” er valgt ”ingen forbedringer” vil tiltaget blive vist med med bespa-
relsen 0 altså 0 %. 

FORUDSÆTNINGER FOR GREENBUILD 
Data tager udgangspunkt i Energistyrelsens standardværdikatalog indeholdende energibesparelsestiltag 
samt deres standardbesparelse fra januar 2009. Det skal her nævnes at flere undersøgelser viser, at hvis 
der gennemføres en hel række tiltag i en bygning hvor besparelserne er regnet efter dette katalog, er der en 
tendens til at den samlede besparelse er for høj. Der er ikke taget højde for dette forhold i beregningerne, 
men som nævnt i indledningen er værktøjet beregnet til en overordnet screening og ikke detailplanlægning. 

Priser stammer fra V&S prisbøgerne fra 2009, som regnes at være en valid kilde. For tiltag hvor priserne ikke 
direkte fremgår af disse prisbøger, er der interpoleret mellem kendte priser på tiltag. 

Alle priser regnes eksklusiv moms.
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