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Energibesparelsestiltag i 2010 

for virksomheden Holstebro Kommune 
 
Virksomheden Holstebro Kommune har planlagt og er under gennemførsel af 
en række energibesparende tiltag i 2010. Disse tiltag omfatter både varme- 
og el-besparelser på Holstebro Kommunes ejendomme. 
 
Der er planlagt gennemførsel af en række besparelsestiltag, som samlet vil 
give en CO2 reduktion i 2010 på ca. 129 tons. 
Denne reduktion i CO2 fremkommer ved gennemførsel af besparelsestiltag 
på elektriske installationer, varmeinstallationer, forbedring af klimaskærm og 
forbedring af ventilationsanlæg.  
 
Besparelsestiltagene er fastsat ud fra de gennemførte Energimærkninger på 
kommunens ejendomme, og ud fra tidligere energimærker under de ældre 
ELO ordning, hvor det er vurderet, at der findes uudnyttede potentialer. 
 
Samtidig er der fokus på ejendomme, hvor nøgletal viser et forhøjet forbrug i 
forhold til middel værdier, hvorved der sættes ind på nedbringning af 
forbruget og dermed CO2 belastningen. 
 
 
Der planlægges gennemført besparelser på: 
 
Institutioner 15 stk. 
Skoler 10 stk. 
Administrationsbygninger  3 stk. 
Ældrecenter 2 stk. 
Sognegården 2 stk. 
Kultur- og 
fritidsbygninger 3 stk. 
 
 
 
1. Elektriske installationer 
Af besparelses tiltag kan nævnes følgende indenfor elektriske installationer: 
På flere belysningsanlæg i bygninger monteres der bevægelsesfølere med 
dagslysstyring, hvorved belysningen automatisk tændes og slukkes afhængig 
af belysningsniveau og personer i lokalerne. 
Der foretages ikke udskiftning af lyskilder, hvor belysningsanlægget har en 
alder, hvor udskiftning ikke økonomisk p.t. kan lønne sig. 
I enkelte bygninger sker der udskiftning af lysarmaturer med to rør til nye 
energieffektive lysarmaturer med et rør.  
Samtidig monteres der lysstyring med dæmpningsfunktion disse steder, hvor 
dette er hensigtsmæssigt uden at komforten forringes for brugerne. 
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2. Varmeinstallationer 
Af besparelses tiltag kan nævnes følgende indenfor varme installationer: 
Udskiftning af ældre cirkulationspumper på varmeanlæg til nye elektroniske 
pumper, hvor ved el-forbruget reduceres. 
I el-opvarmede pavilloner erstattes nuværende el-radiatorer med en moderne 
energieffektiv luft/luft varmepumpe, som sørger for opvarmning i 95 % af året 
kolde periode. 
I ældre bygninger foretages der isolering af uisolerede rør, således at unødigt 
varmetab fra rørinstallationer undgås, og at der ikke sker unødig opvarmning 
af rum. 
I bygninger, som i dag er opvarmet med egen naturgas fyr eller oliekedel, 
planlægges disse udskiftet med enten mere energieffektiv kedel eller udskiftet 
til varmepumpe løsning. Kommunen har få ejendomme af denne art indenfor 
ejendomsmassen. 
 
 
3. Klimaskærm 
Der planlægges besparelsestiltag på klimaskærmen på bygninger i form af: 
Efterisolering af bygningskonstruktioner i forbindelse med den løbende 
vedligeholdelse og opretning. Dette omfatter isolering af tagkonstruktioner, 
efterisolering af hule ydervægge hvor dette bliver konstateret (få bygninger). 
Desuden sker der efterisolering af gulve, hvor dette er praktisk muligt. 
Ligeledes foretages der efterisolering af vægge mod kolde tagrum. 
 
 
 
4. Ventilationsanlæg 
Der planlægges besparelsestiltag på ventilationsanlæg i bygningerne. 
På decentrale ventilationsanlæg forbedres disse med en styring, som 
tilpasser ventilationen til af behov og stopper, når ingen er til stede. 
Energieffektivisering af eksisterende ventilationsanlæg med evt. nye 
ventilatorer. 
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