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Nu kan du sammenligne dit varmeforbrug
med andre huse

En ny beregner fra Energistyrelsen gør det let at se, om dit varmeforbrug er
højt eller lavt – og samtidig få gode råd til at spare penge på
varmeregningen.

Bor du i en murermestervilla? Et parcelhus fra 60’erne? Eller en ældre
landejendom? Den type hus, du bor i, siger ikke bare noget om dig, men også
om dit varmeforbrug. For der er stor forskel på typiske danske huses
varmebehov. Husets alder, materialer og byggeskik betyder nemlig meget for



varmeforbruget, og en ny beregner på Energistyrelsens hjemmeside
SparEnergi.dk gør det nemt at se, om dit varmeforbrug ligger over eller under
gennemsnittet og hvad du skal gøre for at få et lavere forbrug.

- Du skal kun indtaste husets størrelse og nuværende varmeforbrug. Så får du
at vide, om du har et højt eller et lavt forbrug i forhold til andre, der bor i
samme hustype. Men du får ikke bare et tal. Du får også gode råd til, hvad du
kan gøre for at få et lavere forbrug i dit hus, siger fuldmægtig i
Energistyrelsen Line Kold.

Beregneren er baseret på en større kortlægning af danske enfamiliehuse,
deres varmeforbrug og renoveringspotentiale. I alt er der identificeret 15
danske hustyper.

Mange penge at spare

Med 15 forskellige hustyper i beregneren kan de fleste finde et hus, der
ligner deres eget. Og det er vigtigt, hvis man gerne vil vide, om man kan gøre
noget for at reducere sit energiforbrug.

- En murermestervilla bruger i gennemsnit næsten dobbelt så meget varme
pr. kvadratmeter som et nyere typehus. Og selv om et ældre hus sjældent vil
kunne opnå samme lave varmebehov som et nybygget hus, kan der være
rigtig mange penge at hente på energirenovering og energirigtig adfærd. Ud
over en lavere varmeregning vil en energirenovering ofte gøre det mere
behageligt at opholde sig i huset samtidig med, at et mindre energiforbrug er
en vigtigt håndsrækning til klimaet, forklarer Line Kold

Beregneren er en del af Energistyrelsens bygningsguide på hjemmesiden
SparEnergi.dk.

Prøv beregneren på SparEnergi.dk.

CASE: Birgit fik en varmepumpe og sparer 51 % på varmeregningen.

Kontakt

Line Kold, fuldmægtig: telefon: 33926896, mail: lkol@ens.dk

Ture Falbe Hansen, presseschef, telefon: 25137846, mail: tfh@ens.dk

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/casebank/valg-af-varmepumpe-med-hjaelp-fra-konsulent


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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