Mærker med mening
Dine indkøbsvaner har stor indflydelse på, hvor meget du belaster
miljøet. Afhængig af hvad du køber, skal du se efter forskellige
energimærker.

Se efter Elsparemærket når du skal købe
hårde hvidevarer, it-udstyr og pærer. Mærket
garanterer et lavt el-forbrug og er i mange
tilfælde en garant for høj kvalitet.

Få energisparetips

5 sikre sparetips
1. Brug sparepærer | Skift mindst tre almindelige gløde-

pærer ud med sparepærer og spar en masse strøm.
Sparepærer bruger kun en fjerdedel af den strøm, som
almindelige glødepærer bruger. Og så holder de oven i
købet op til 6 gange længere.

2. Tag brusebad med sparebruser i stedet for karbad |

Det er dyrt at varme vand op – et karbad bruger op til
180 liter vand. Et brusebad, med sparebruser, bruger kun
cirka 10 liter vand i minuttet.

3. Drop standby | Sluk for de elapparater, du ikke bruger,
EU’s energimærkning findes på hårde hvidevarer og fortæller dig, hvor meget strøm
produktet bruger. Gå efter produkter, der er
mærket A for at opnå den største besparelse.
Ved køleskabe og frysere skal apparatet være
mærket A+ eller A++.

og undgå unødigt standbyforbrug. En familie bruger i
gennemsnit 650 kroner om året på standby. Sluk på
kontakten eller brug el-spareskinner til tv og pc.

4. Fyld maskinerne | Fyld opvaskemaskinen og vaskemaskinen helt, før du tænder, og vask ved lavere temperaturer.
Drop kogevasken. 60° C er nok til at vaske pænt og rent.
En kulørtvask kan klares på 20 - 30° C. Husk at bruge
vaskepulver, der kan vaske ved de lave grader.

5. Drop tørretumbleren | og tør i stedet dit tøj i haven eller
på altanen. Så sparer du 5 - 7 kroner pr. vask.

Blomsten og Svanen er det europæiske og det nordiske miljømærke.
Nogle apparater bruger disse mærker,
der begge stiller krav til energieffektivitet for energiforbrugende produkter.
Kilde: elsparefonden.dk

Få sparetips året rundt
Tilmeld dig DONG Energys nyhedsbrev på dongenergy.dk og få
aktuelle sparetips på e-mail otte gange om året.

Trykt hos Kailow Graphic

fra din grønne ambassadør

Lad din grønne ambassadør hjælpe
dig med at spare på energien

Se hvor meget du kan spare med
DONG Energys CO2-beregner

Nu er det blevet lidt nemmere at spare på energien i din
bolig til gavn for miljøet og din egen økonomi. Din ejendomsfunktionær er nemlig blevet uddannet til grøn ambassadør og kan rådgive dig om, hvordan du for eksempel
indstiller varmen i din bolig, hvilke energisparepærer du
skal købe, eller hvor koldt der skal være i dit køleskab.

Hvor meget belaster du
miljøet i hverdagen? Det
spørger DONG Energy om
på deres hjemmeside og
opfordrer dig til at beregne dit CO2 forbrug. Klik
ind på dongenergy.dk
under punktet forbruger
> tjek dit forbrug > CO2beregner, og svar ja eller
nej på 15 spørgsmål om alt fra transport til madlavning og genbrug af
dåser. Så får du hurtigt svar på, om du kan gøre mere for miljøet.

DAB og DONG Energy har i samarbejde udviklet ambassadørprogrammet, som er et led i DAB’s klimastrategi. Målet er at bringe boligafdelingerne et grønt skridt foran. At
spare på energien drejer sig i høj grad om at tillægge sig
nye vaner ...det er ikke så svært, når først man kommer i
gang.
Mange boligafdelinger, DAB administrerer, arbejder i dag
målrettet på forskellige energibesparende tiltag. De køber
miljøvenlige vaskemaskiner til afdelingens vaskeri, opsætter tanke til opsamling af regnvand eller installerer el-sparerelæer i opgange og kældre.
Nu kan du hjælpe din boligafdeling til at blive endnu grønnere. Folderen her giver dig inspiration til, hvordan du
kommer i gang. Og dine grønne ambassadører er klar med
yderligere råd og vejledning, hvis du får brug for det.

Boligens værste strømslugere
1. Plasma-tv 42’’ | 4 timer/dag: 370 kWh - 740 kr.
2. Akvarium | 250 kWh - 500 kr.
3. Tørretumbler | 3 tørringer pr. uge: 1900 kWh - 3.800 kr.
4. Internetforbindelse | tændt hele tiden: 150 kr.
5. Håndklædetørrer | Tændt hele tiden. 525 kWh - 1.050 kr.
Kilde: elsparefonden.dk

Gode råd om varme fra
Mange forhold spiller ind, når varmeforbruget skal kortlægges, og
det er derfor svært at give et præcist bud på, hvad et typisk varmeforbrug er. Men da størstedelen af energiforbruget i danske boliger
går til opvarmning, får du her fire gode råd til, hvordan du nemt og
bekvemt sparer på varmen – og samtidig sparer penge.

Spar penge mens du sover
Skruer du ned for varmen, så der er 2-3 grader mindre i din bolig,
mens du sover, kan du spare op til 10 procent af dit varmeforbrug.
Men pas på der ikke bliver alt for koldt. Temperaturen må aldrigkomme under 16 grader. Så bliver dine vægge og møbler nemlig for
kolde, og der vil gå for lang tid, før varmen er oppe på en behagelig
temperatur igen.

Undgå at fyre for gråspurvene
Regelmæssig udluftning (10-15 minutter tre gange dagligt) sikrer et
sundt indeklima i din bolig og mindsker risikoen for, at der opstår
problemer med skimmelsvamp. Selvom det er koldt udenfor, vil
gennemtrækket ikke give det store energitab, for vægge og møbler
er stadig varme. Men du skal huske at slukke for radiatorerne,
mens du lufter ud.

Hold temperaturen på 21o
Energiforbruget til opvarmning stiger med 5-6 procent, hver gang du
hæver temperaturen i din bolig med én grad. Men er temperaturen
for lav (under 20o ), og er ventilationen ikke tilstrækkelig, kan der
opstå fugtproblemer. Derfor skal du sørge for, at temperaturen i din
bolig holdes på 21o i dagtimerne og huske at lufte ud så tit, at duggen sjældent når at vise sig i ruden.

Flyt møblerne
Undgå at placere din sofa eller seng foran radiatoren, da det gør
det svært for varmen at fordele sig ordentligt i rummet. Samtidig
kan en blokering af radiatorens måler betyde, at der registreres
et for stort forbrug. Sørg for, at der er luft omkring alle radiatorer
og vær opmærksom på, at de alle er i brug samtidig. Det giver
den bedste afkøling af vandet inde i radiatoren og sikrer den mest
stabile temperatur i boligen.
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