
Sorgenfrivang består af 740 lejemål i 
Virum nord for København. De ikoniske 
højhuse er bygget tilbage i 50’erne, så 
selvom alt fungerede, var et ansigts-
løft tiltrængt. Projektet planlægges og 
overvåges centralt fra af ejendoms-
leder Allan Olsson, der har et øje på 
hver finger, når han skal dirigere i den 
omfattende renovering. Noget løses 
ved hjælp af eksterne entreprenører, 
men VVS-entreprisen og udskiftningen 
af armaturer har Allan og hans team 
valgt selv at håndtere: 

- Vi vil ikke gå på kompromis med kvali-
teten. Vi gør det ordentligt med omtan-
ke for klimaet og for fremtiden, siger 

Allan Olsson og fortsætter: 
- Nu har vi selv kompetencerne til at 
sikre energifokus og kvalitet i netop 
armatur-delen. Vi kommer længere 
for færre penge, når vi gør det på den 
måde - og så er vi sikre på, at vi får 
præcist det produkt, vi specifikt ønsker.

Beregninger og testmålinger på de 
gamle installationer afslørede, at for-
eningen kan forvente store besparel-
ser - 41% på det samlede vandforbrug 
og hele 46% på energi til opvarmning 
af varmt vand. I kroner og ører er det 
en potentiel besparelse på 800.000 
kr. Det betyder, at de nye armaturer 
har en tilbagebetalingstid på ca. 2 år, 

så renoveringsprojekt eller ej, havde 
udskiftningen givet bonus under alle 
omstændigheder. 

Energitilskud muliggør mere 
energifokus
Hele Sorgenfrivang-projektet er præ-
get af et fokus på en grønnere og mere 
energirigtig fremtid - hvilket også har 
været en forudsætning for, at Lands-
byggefonden har bevilliget ca. halvde-
len af projektsummen fra den grønne 
renoveringspulje. Alle materialevalg er 
fortaget med udgangspunkt i, at de skal 
kunne hjælpe beboerne med at spare 
på energien i fremtiden:
- Den armaturløsning, som er valgt i 

Fokus på energi og kvalitet 
udløser ekstra energitilskud 
til armaturer

429 lejligheder bliver lige nu totalrenoveret for samlet set 740 mio. kr. Projektets VVS-del inklude-
rer bl.a. bad, køkken, ventilation og stigestrenge. Armatur-udskiftningen forventes at medføre en 
energibesparelse på samlet set 46% - og udløste et energitilskud på over 130.000 kr.
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FAKTA OM ENERGITILSKUD:

Energitilskud udbetales af energisel-
skaberne og pengene kommer fra 
den samlede energisparepulje, der 
skal få Danmark i mål med de am-
bitiøse klimamål frem mod 2020 og 
2050. Tilskuddet gøres op i ”sparet 
kWh”, og er på ca. 50 øre/kwh. Et 
tilskud til armaturer forudsætter, 
at det pågældende armatur er god-
kendt hos energiselskabet - i de fle-
ste tilfælde sker dette på baggrund 
af et beregningsark med informatio-
ner om eksisterende før-forbrug og 
et estimeret efterforbrug på varmt 
vand. Tilskuddet gives kun til varmt-
vands-reduktion, da det er ener-
gi til opvarmning, der kan 
omregnes til kWh.



Det energirigtige Mora Cera-armatur er godkendt til energitilskud. Vandhanen har både koldstart og en såkaldt 5 liters luftblander, 
der sikrer at hanen ikke bare poster varmt vand i kloakken.

Sorgenfrivang, gør det lettere for be-
boerne at spare på vandet i fremtiden. 
Køkken- og håndvaskarmatur samt ter-
mostat og bruser har indbygget ener-
gioptimering, så de sparer på både 
vandforbrug og CO2, der udledes når 
der laves varmt vand, forklarer ener-
girådgiver Claus Dennis Jønsson, FM 
Mattsson Mora Group Danmark.
- Den indledende undersøgelse viste et 

besparelsespotentiale på over 40%. 
Sammen med Allans team af service-
folk gik vi rundt i de gamle lejligheder for 
at måle forbruget. Med udgangspunkt 
i vandforbruget og det energibesparel-
sespotentiale, vi ved vores armaturer le-
verer, kunne vi beregne den forventede 
energibesparelse og dermed søge om 

tilskud, forklarer Claus Dennis Jønsson. 
 
Energitilskuddet beløber sig til ca. 
132.000 kr., som udbetales, når det 
sidste armatur er monteret. Tilskuddet 
udbetales af energiselskabet, som har 
godkendt FM Mattsson Mora Groups 
beregningsark med forskellige arma-
turer fra både FM Mattsson, Mora og 
Damixa. 

- Energitilskuddet er en ekstra bonus, 
som jo kommer uden om al budget-
lægning og derfor bliver en dejlig pose 
penge, som ejendommen endnu ikke 
har øremærket til noget bestemt for-
mål, siger Allan Olsson og fortsæt-
ter: ”Energitilskuddet giver overskud 
i vores energirenovering, hvilket giver 

mere spillerum i resten af projektet. 
Som regel er det ønsketingene, der 
nedprioriteres, men det har vi mere 
plads til nu.”

Temperaturudsving er ikke længere 
et problem
At VVS-delen er trukket ud af totalen-
treprisen og nu ligger på Allans skrive-
bord passer godt med, at Allan og ejen-
domskontoret også i det daglige selv 
står selv for service af installationerne:
- Det betyder meget, at jeg på forhånd 
ved, at vedligeholdelsesomkostningerne 
fra nu af og mindst 5 år frem er lig nul. 
Men vi har også nogle funktionelle ud-
fordringer i og med, vi pumper vand fra 
1.-14. sal med hydrofol. Det stiller store 
krav til armaturer og termostater, fordi 
trykket varierer voldsomt, og det ville 
betyde store temperaturudsving, når 
beboerne står under bruseren, hvis 
ikke termostaterne havde indbygget 
trykstyring, forklarer Allan, om hvor-
for netop valget faldt på produkter fra 
Mora Armatur.

Om FM Mattsson Mora Group Danmark: 
FM Mattsson Mora Group, der er Nordens førende producent af armaturer, sælger, fremstiller og produktudvikler 
vandhaner og termostater under de stærke og veletablerede varemærker FM Mattsson, Mora Armatur og Damixa. 
Koncernen har produktion i både Danmark og Sverige, hvor en topmoderne fabrik har fremstillet armaturer i over 
150 år. I 2015 omsatte FM Mattsson Mora Group for over 1,1 mia. SEK og havde ca. 550 ansatte. Danske Damixa 
blev grundlagt i 1932 og producerer fortsat danskdesignede vandhaner på fabrikken i Odense. Virksomheden er en 
førende leverandør på det danske marked for armaturer og bruseløsninger og dækker de fleste behov til private og 
offentlige bygninger.

For yderligere information kontakt venligst:
FM Mattsson Mora Group Danmarks projekt- og energirådgiver Claus Jønsson kontaktes på tlf. 43 43 13 43.

Ejendomsleder Allan Olsson (t.h.) har sammen med energirådgiver Claus Dennis Jønsson skræddersyet renoverings-projektets 
VVS-del og foretaget målinger, der dokumenterer den forventede energibesparelse på 46 %. Derudover har armaturenes 
tekniske features som bl.a. temperaturstyring og trykstøds-begrænsning spillet en stor rolle i valget af leverandør.

- Vi vil ikke gå på kompromis med 
kvaliteten. Vi gør det ordentligt med 

omtanke for klimaet og for fremtiden.
Allan Olsson, ejendomsleder Sorgenfrivang


