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VEJLEDNING



Boligforeningen 3B vil gerne fremstå som et miljøbevidst boligselskab. 
Bestyrelsen har sat sig det mål, at vi vil være fremsynede omkring 
gennemførelse af energi- og miljøforbedringer og udmærke os ved at 
være i forreste række, hvad angår boliger og boligområder. 

Boligforeningen 3B opfordrer således alle beboere til i forbindelse 
med ombygninger og renoveringer af boligerne at tage de nødvendige 
energi- og miljøhensyn. Nedenfor er givet en række anbefalinger ved 
køb af hårde hvidevarer, udskiftning af vandinstallationer samt indkøb 
af materialer i øvrigt. 

Fælles for anbefalingerne vedrørende hårde hvidevarer er, at man 
kan finde oplysninger på Elsparefondens hjemmeside: www.elspare-
fonden.dk. Følg i øvrigt Elsparefondens råd om brug af de forskellige 
maskiner.



Hårde hvidevarer

Vaskemaskine: 
Det anbefales kun at installere vaske-
maskiner mærket med Elsparefondens 
elsparemærke. 

Tørretumbler: 
Tør så vidt mulig dit tøj i det fri, i kælder 
eller på loft. Tørretumbler bør kun an-
skaffes ved særlige behov og hvor der 
ikke er mulighed for at tørre tøj i det fri, i 
kælder eller på loft. 

I givet fald anbefales at installere en kon-
denstumblere med automatisk fugtføling, 
om muligt en A-mærket maskine

Opvaskemaskine: 
Det anbefales kun at installere en opva-
skemaskine, der er A-mærket.  

Komfur: 
Det anbefales kun at 
installere et komfur, der 
er A-mærket. 

Køleskabe: 
Det anbefales kun at 
installere et køleskab der er A++ eller 
A+-mærket. 

Fryser: 
Det anbefales kun at installere fryser 
mærket med Elsparefondens elspa-
remærke. Vælg kun fryser, der er A++ 
eller A+ mærket.

Vandinstalla-
tioner

Toiletter: 
Toiletter skal være vand-
besparende med 3/6 liters 
kombinationsskyl. 

Vandhaner – blandingsbatterier: 
Køkken og håndvask: Det anbefales at 
anvende et-grebsarmaturer med perlator 
med maksimal gennemstrømning på 6 
liter/minut. Der kan installeres berørings-
frie armaturer eller et-grebsarmaturer 
med rekyl. 

Bruserum: 
I bruserum anbe-
fales anvendelse 
af vandbespar-
ende termostat-
blandingsbatterier 
med maksimal gennemstrømning på 9 
liter/minut. 

Materialer
Ved udførelse af råderetsarbejder i øvrigt 
anbefaler 3B, at der anvendes materialer 
med begrænset energi- og/eller miljøbe-
lastning fx. blomst- eller svanemærkede 
produkter, hvor det er teknisk og praktisk 
muligt. For nærmere information se fx 
www.miljoeogsundhed.dk.
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