
Energiinvesteringer,
der betaler sig.
Med energiinvesteringer på jeres arbejdsplads kan I gøre en stor forskel, der betaler 
sig på den lange bane.

Vi har her samlet en række gode råd om energiinvesteringer, der kan gøre jeres 
arbejdsplads mere energivenlig.
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Tre energiinvesteringer, der sparer på energien

Etabler et CTS-anlæg
Et CTS-anlæg overvåger og styrer 
bygningens tekniske installationer 
som ventilations-, varme-, køle- eller 
brugsvandsanlæg. Med et CTS-an-
læg sikrer I, at små fejl på tekniske 
anlæg optimeres, og at I ikke bruger 
mere energi end nødvendigt.

Sparepotentiale: 
I kan potentielt spare mellem
5-10 pct. af det samlede energi-
forbrug ved at styre de tekniske
installationer med et CTS-anlæg.

Udskift forældede tekniske 
installationer

Der er meget energi at spare ved 
at renovere eller udskifte foræl-
dede tekniske installationer som 
ventilations-, varme-, køle- eller 
brugsvandsanlæg. Snak eventuelt 
med en tekniker, og bed dem om en 
vurdering af jeres handlerum. 

Sparepotentiale
Besparingspotentialet afhænger
af de nuværende tekniske insta-
lationer.

Skift til LED-pærer 

Der er store besparelser at hente 
ved at skifte til LED-belysning både 
indendørs og udendørs. Med nye 
EU-regler vil der fra august 2023 
være forbud mod at sende nye T5 
og T8 lysstofrør på markedet, der i 
dag er meget almindelige på danske 
arbejdspladser. Derfor kan det være 
en god idé at skifte til LED allerede 
nu.

Sparepotentiale
I kan spare mellem 60-75 pct. i
forhold til gløde- og halogenpærer.
Prøv Energistyrelsens LED-bereg-
ner her.
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Energieffektiviseringer, der 
betaler sig.
Energistyrelsen opfordrer alle arbejdspladser til at gøre en indsats for at spare på energien, så vi kommer sikkert 
gennem vinteren.

I kan gøre en stor forskel og være med til at sænke Danmarks samlede energiforbrug ved at energieffektivisere 
arbejdspladsens bygning. De fleste investeringer betaler sig desuden tilbage i løbet af få år.

https://sparenergi.dk/erhverv/vaaerktoejer/skift-til-led


 
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om spareråd og energivenlig adfærd på SparEnergi.dk/arbejdsplads, 
hvor du også kan finde guides til gennemgang af jeres energisystemer.

For hvis vi alle gør en indsats, kan vi sammen gøre en stor forskel.
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Få tilskud til energi- 
investeringer
Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge erhvervstilskud til energiinvesteringer  
via Erhvervspuljen. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens 
størrelse.

Projekterne kan styrke jeres grønne profil, og sikre lavere energiudgifter. Med tilskuddet i hånden  
får I samtidig kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.

http://SparEnergi.dk/arbejdsplads
https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud

