
 

 

Mange beboere bliver hvert år overraskede, når de modtager deres 

varmeregning, fordi forbruget er større end forventet. Her er en liste 

med gode råd til at spare på varmen - og måske undgå overraskelser.  

 

 

Varme 

 Lad aldrig vinduerne stå åbne i længere tid i fyringsperioden. 

Udluftning skal ske ved at du 2–3 gange i døgnet åbner vinduerne i ca. 

5 minutter (gerne gennemtræk), således at al fugt og dårlig luft 

trækkes ud, uden at inventar og vægge/gulv når at blive nedkølede.  

 Husk at lukke for alle radiatorer, mens du lufter ud og at stille 

termostatventilerne tilbage til den oprindelige indstilling, når 

vinduerne igen er lukkede.  

 Sørg altid for, at luften har fri passage omkring radiatorerne – hvis 

ikke, sendes varmen retur til varmecentralen/fjernvarmeværket.  

 Tør aldrig tøj på radiatoren og "pak" ikke radiatoren ind i møbler. 

 Har du flere radiatorer, skal de alle bidrage til opvarmningen. Er der 

flere rum i boligen, og ønsker du en lavere temperatur i et af dem, skal 

du blot sørge for, at døren altid er lukket til det rum.  

 Luk ikke helt for varmen om natten i fyringsperioden, – sænk blot 

rumtemperaturen nogle få grader; det gøres ved at skrue 

termostatventilen lidt ned.  

 Ved længere tids bortrejse kan temperaturen sænkes yderligere et par 

grader.  

 Udenfor fyringsperioden bør radiatorerne kun anvendes efter behov. 

Ellers bør termostaten stå på frostsikret tilstand.  

 Anskaf dig et termometer, og hæng det på en indervæg.  

 Aflæs målerne med jævne mellemrum i fyringsperioden og slip for 

ubehagelige overraskelser. Spørg eventuelt andre beboere i tilsvarende 

lejligheder (dvs. samme størrelse og beliggenhed i ejendommen) om, 

hvor meget de har brugt, og dan dig herudfra et indtryk af om dit 

forbrug afviger.  

 Hvis der er en radiator, som aldrig benyttes, skal målerregistreringen 

være 0 (nul). Hvis det ikke er tilfældet, kontrollér da om 

radiatorventilen er helt lukket, eller om det varme vand kommer ind i 

radiatoren gennem returledningen.  

 

 


