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1) Halmfyr blev udskiftet med et nyt halmfyr 

Et portionsfyret halmfyr fra 1991 udskiftes med et 
fabriksnyt. Med et årligt halmforbrug på ca. 151 tons til 
det gamle halmfyr blev halmforbruget reduceret med 
103 tons. Energisparetilskuddet til investeringen blev 
187.900 kr. 
 

2) Oliefyr til varmepumpe 
På en ejendom med et olieforbrug på ca. 14.900 liter 
blev oliefyret udskiftet med en varmepumpe. Her blev 
energibesparelsen beregnet til ca. 175.000 kWh, som 
indbragte et tilskud på ca. 78.750 kr. 
 

3) Stokerfyr til varmepumpe 
Et stokerfyr med tilhørende 
varmetransmissionsledning på 125 m udskiftes med et 
varmepumpeanlæg, som placeres ved den bolig, der 
skal opvarmes. Herved spares der årligt 11,8 tons 
træpiller. Energibesparelsen blev beregnet til ca. 
47.000 kWh, som indbragte et energisparetilskud på 
ca. 21.150 kr 

 
4) Halmfyr til varmepumpe 

Et gammelt halmfyr til småballer udskiftes med et varmepumpeanlæg. Halmforbruget pr 
år var ca. 19,2 tons (ca. 1600 baller á 12 kg). Energibesparelsen blev beregnet til ca. 
59.000 kWh, som indbragte ca. 23.600 kr i energisparetilskud. 
 

5) Investering i GPS med autostyring  
Ved investering i GPS med autostyring minimeres overlap ved forskellige 
arbejdsopgaver i marken. Dette sparer energi. Ved investering i GPS med autostyring til 
en ejendom med ca. 340 ha blev der sparet ca. 2750 liter brændstof pr år. Denne 
energibesparelse indbragte ca. 12.300 kr i energisparetilskud.  
 

 
Få hjælp til at få tilskud 
Har du ideer til energispareprojekter, eller ønsker vor bistand til at beregne- samt at opnå 
energisparetilskud, er du velkommen til at kontakte energi- & teknikrådgiver Gunnar Schmidt, 
mobil +45  20 89 78 00, e-mail:   gus@byggeri-teknik.dk 
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