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DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

NYHETER

LØNNSOM ENERGIEFFEKTIVISERING
Energieffektivisering er lønnsomt både for lommeboken og for miljøet. Ved
hjelp av profesjonelle aktører kan du redusere energibruken med
opptil tretti prosent.
Energieffektivisering handler
grovt sett om to ting: For det første kan du redusere bruken av energi, altså kostnadene. I tillegg til
å spare kroner, sparer du miljøet
for unødvendig energisløsing.Med
andre ord kan du oppnå en dobbelt
effekt, ifølge Teknisk direktør Tor
Olsen i AF Gruppen.

Enklest i fellesanlegg
– Det grunnleggende for alle våre
energieffektiviserende tiltak er at
de må gi lønnsomme investeringer. I dag er det slik at energikostnadene i boligbygg representerer
mer enn 50 prosent av felleskostnadene. Her er det mye energi og
mange kroner å spare. De enkleste grepene kan tas i boligbygg med
felles varmeanlegg, som ofte er både dyre i drift og lite miljøvennlige. Oljefyrte anlegg blir forbudt fra
2020, og det er smartere å gjøre noe
i dag når det ﬁnnes økonomiske
gulrøtter enn å vente til du er nødt
til å ta grep, sier Tor Olsen.
Til tross for mange gode eksempTor Olsen
Teknisk Direktør i
AF Energi og Miljø.
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ler er forbedringspotensialet med mulighet når ﬂere boligenheter
går sammen om å kutte
hensyn til mer effektiv
kostnader i forbindelbruk av energi i bose med energibruk.
ligbygg stort, ifølopptil
Det er hundre
ge Olsen. De enkprosent fornyleste grepene
bart, og gunstig
handler om å
med hensyn til
regulere tempris, selv om
peraturen, for
representerer
eksempel sengrunninvestefelleskostnadene
ke den om natringene da kan
i boligbygg
være større. Det
ten eller når du
er også mulig å
er borte fra bolibytte ut fyringsolje
gen. Av en eller anmed bioolje for å hennen årsak er folk ﬂinkere til å lufte gjennom
te ut en større miljøgevinst,
vinduer enn å skru ned tempera- uten at det da oppnås en økonoturen i boligen, og det kan bli dyrt misk gevinst.
på sikt.
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Analyse, tiltak og garanti
Produsere energi selv
– Det er dessuten viktig å produsere den energien vi har behov
for på en mer effektiv og miljøvennlig måte, gjerne gjenvinne eller fornye den hundre prosent.
Varmepumper lager varme på en
kostnadseffektiv måte, og ventilasjonssystemer kan også brukes til å hente ut energi. Eventuelt
kan det bores i bakken eller brukes
”uteluftvarmepumper”, sier Olsen.

Fornybare muligheter
Bruk av biobrensel er en annen

– Selve prosessen starter med å utarbeide en energi- og miljøanalyse
av bygget, og i Oslo dekker Enøkfondet vanligvis femti prosent av
kostnadene til analysen. Analysen
foreslår forbedringstiltak, og danner beslutningsgrunnlag for å gå
videre til gjennomføringen av prosjektet. De mest profesjonelle aktørene gir også en garanti for redusert energibruk dersom en form
for driftsavtale ivaretar fremtidig
energibruk, sier Tor Olsen.
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ENERGIMERKET består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakter
en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilk

