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bo billigere, bedre og mere
klimaklogt
Ambitionen for Sønderborg-områdets ZERObolig-projekt, er at bo billigere, bedre og mere klimavenligt. En ambition som vi gerne vil realisere i et tæt samarbejde med områdets boligejere, håndværkere, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og pengeinstitutter.
Områdets private boligmasse omfatter ca. 18.600 boliger, hovedparten opført over de seneste ca.
250 år og med en gennemsnitsalder på 65 år. Boligerne skaber trygge rammer om vores privat/familieliv, og vi har indrettet dem, så de matcher vore krav til funktion og komfort.
Vi bruger energi til opvarmning af boligen, komfort, lys, madlavning og til boligens mange apparater
m.m. Med stigende energipriser og den lovpligtige energimærkning ved salg er der nu en synlig
kobling mellem boligens energimærke/forbrug og boligens værdi i salgssituationen. Derfor giver det
rigtig god mening at sammentænke funktionalitet, komfort og energi, når vi igangsætter renovering
af boligen. Det er det, vi kalder energirigtig boligrenovering.
Næppe to boliger er helt ens, og det samme gælder de mennesker, som bor i dem. Derfor har
vi med kataloget lagt vægt på mangfoldighed og inspiration. Kataloget præsenterer således 12
forskellige forslag til energirigtig boligrenovering udarbejdet af Sønderborg-områdets egne arkitekter
fokuseret på 3 af områdets typiske boliger: stuehuset, murermestervillaen og parcelhuset. Resultatet
er blevet en række meget spændende forslag, som får funktionalitet, arkitektur, komfort og energiforbrug til at gå op i en højere enhed.
Kataloget giver boligejerne mulighed for også at drømme grønt og fremtidssikret. Områdets håndværkere, arkitekter og rådgivere står klar til at vejlede om de rigtige løsninger, og pengeinstitutterne
bakker op med attraktive lån.
Der er noget for enhver pengepung og hellere gøre lidt ad gangen, men gøre det rigtigt, er et af
“dogmerne” omkring energirigtig boligrenovering.
Vi ønsker alle en god læsning og håber at kataloget må inspirere rigtig mange til at komme i gang.
Peter Rathje
ZERObolig

ZERObolig er økonomisk støttet af

Bright Green Business
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Hvorfor bruge arkitekt?
HVAD KAN EN ARKITEKT HJÆLPE DIG MED?
Hvis du skal bygge om eller til, kan det være en god idé at
få arkitekthjælp til inspiration og mulige løsninger. De fleste
boligejere har gode idéer til deres boliger, men mangler ofte
viden om arkitektoniske forhold som lysindfald og rumfordeling.
Arkitektens rolle er at kunne se byggeprojektet i en helhed, så
flere elementer – for eksempel energiforbrug, brugsværdi og
arkitektur – fungerer sammen.
Arkitekten kan desuden give dig et indblik i projektets omfang,
hvilke byggetekniske udfordringer det medfører og give et
overblik over, hvordan projektet bedst føres ud i livet.
Det er en god idé at have en arkitekt med i alle faser og ikke
kun i idéfasen, når der skal tegnes skitser. Der kan nemlig være
store ekstraomkostninger ved fejldisponeringer i et byggeprojekt. Derfor kan udgifterne til en arkitekt hurtigt være tjent
ind i forhold til de problemer, du risikerer undervejs.

ARKITEKTEN
KAN HJÆLPE MED:
• Et gratis og uforpligtende
indledningsmøde
• Idéer og skitser på baggrund af
dine behov og ønsker
• Byggetilladelse – bl.a. projektbeskrivelse 		
og tegninger
• Hovedprojektet – dvs. det færdigtegnede byggeprojekt som
håndværkerne bygger efter
• Rådgivning fra start til slut
i projektet
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ARKITEKTEN TÆNKER I HELHEDER
Arkitektur handler i høj grad om at tænke i helheder. Om- eller
tilbygningen, det eksisterende hus og dine behov skal kobles
sammen, så der skabes en sammenhæng.
Specielt når man skal energirenovere, er der mange forhold,
hvor arkitekten kan hjælpe med at sikre sammenhæng.
Hvordan er mulighederne for en ombygning af dit hus?
Hvordan kan der efterisoleres mest optimalt? Hvilke vinduer
skal vælges? Hvordan kan der installeres solvarme eller solceller på taget på en arkitektonisk velfungerende måde?
Der er mange spørgsmål, som skal afklares for at opnå en
sammenhæng i byggeprojektet.

En ombygning kan være et stort indgreb i dit hus, og det skal
naturligvis ende med at blive en fordel for hele huset og ikke
kun for dele af det. Tommelfingerreglen i forbindelse med
energirenovering er, at det er bedre at gøre lidt – men godt.
Derfor kan energirenoveringen eventuelt gennemføres i etaper
for at gøre det økonomisk overskueligt.
Vælger du den løsning, er det vigtigt, at du har et overblik over
de næste skridt i projektet. Også her kan arkitekten hjælpe
med at sikre helheden.

ARKITEKTEN KAN FORØGE VÆRDIEN
AF DIT HUS
Ved at arbejde sammen med en arkitekt kan dit hus blive
mere værd - både i kroner og ører men også hvad angår
brugsværdien i hverdagen.
Eksempelvis bruger mange ejendomsmæglere ofte salgsargumentet om, at hvis huset er arkitekttegnet, kan der ofte
sikres en højere salgspris. Endnu vigtigere er det, at arkitekten
kan hjælpe med at undgå klassiske fejl, som for eksempel at
vælge de forkerte materialer eller løsninger. Og ikke mindst
kan arkitekten være med til at fremtidssikre boligen, så den
ikke kun passer til dine behov, men også vil kunne bruges af
nye ejere med andre behov.
Endelig kan arkitekten hjælpe med enten at give din bolig
et personligt og individuelt præg, hvis du bor i et typisk og
anonymt parcelhus, eller bevare dets særpræg hvis du bor i et
hus med en høj arkitektonisk værdi. Begge løsninger kan øge
værdien af din bolig.
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typiske huse
i

s ø n d e r b o r g - o m r å d e t

De 3 typiske hustyper i Sønderborgområdet
Der er 18.625 enfamiliehuse i Sønderborg-området, som især
er fordelt på tre typiske hustyper: Stuehuset, murermestervillaen og parcelhuset. De tre hustyper udgør omkring 75% af
alle huse i området. Derfor er det netop de tre hustyper, som
er brugt i dette inspirationskatalog, så flest mulige kan relatere
sig til husene – og føle sig inspireret af arkitekternes forslag til
energirenovering.

1. Murermestervilla
Murermestervillaen er et enfamiliehus baseret på ens byggeprincipper og arkitektoniske standarder – med andre ord er det det
første “typehus”, der blev bygget mange af i årene 1900-1950.
I Sønderborg-området er cirka 18% af boligerne er opført i den
periode.
Husene er karakteriseret ved røde mursten, rødt tegltag eller
skifertag med en praktisk og funktionel indretning, ofte i 11/2plan med kælder. Vinduerne er almindeligvis Dannebrogsvinduer,
dog ikke i Sønderborg-området hvor man tit var inspireret af
tysk byggeskik.
Murermestervillaer er oprindeligt ikke særlig godt isoleret. Mange
har derfor udskiftet vinduerne eller monteret forsatsrammer.
Ofte hulmurs- og efterisoleres loftet i forbindelse med, at der
bliver lagt nyt tag. I alle tilfælde er det vigtigt, at huset istandsættes med respekt for dets stil og brug af materialer.

Z E R O b o l i g | I nspiration | 5

2. Stuehus
Omkring 10% af boligerne i Sønderborg-området er stuehuse
eller landhuse opført før år 1900, da en stor del af danskerne
boede på landet. Oprindeligt har de fleste landhuse haft stråtag
og bindingsværk. De senere landhuse var fuldmurede og med
tegltag. Landhuse blev fra midten af 1800-tallet større, ofte med
flere stuer og en 1. sal med værelser og der blev højere til loftet.
Det er særligt for stuehuse i Sønderborg-området, at de ofte er
bygget med en frontspids. Vinduerne er oftest bondehusvinduer.
Det kan kræve en ekstra indsats at vedligeholde et landhus,
hvis man vil gøre det i overensstemmelse med ældre byggeskik
og byggematerialer. Landhuset er som udgangspunkt ikke
velisoleret.

3. parcelhus
Typehuset fra 1960-70’erne er det mest almindelige enfamiliehus
i Danmark. Det er som regel af mursten, har store termovinduer
og eternittag og er oftest i ét plan. I Sønderborg-området er
41% af boligerne opført i denne periode.
Husene er i modsætning til stuehuse og murermestervillaer i
stort omfang præfabrikerede og langt hurtigere og billigere at
opføre end tidligere tiders boliger. Byggeteknisk er de ikke særlig
komplicerede og desuden relativt lette at bygge om, da mange
af indervæggene er lette og ikke-bærende. Desuden er det
muligt at tilbygge og renovere i samme stil og med materialer,
som husene oprindeligt blev bygget i.
Typehuse, der er bygget før energikrisen i starten af 1970’erne,
er normalt ikke godt isolerede. Det kan derfor være en god idé
at efterisolere og skifte vinduerne ud med energivinduer.
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BRUGERGUIDE
TI L

Energimærke

A

Energimærkning af huse er identisk med energimærkning af
eksempelvis hårde hvidevarer. A indikerer således høj energieffektivitet, mens et G markerer en lav effektivitet.

B

Målet med energimærket er at synliggøre energiforbruget og
give boligejere viden om, hvordan energiforbruget kan nedbringes. Energimærket, som er lovpligtigt i forbindelse med salg,
udarbejdes af en energikonsulent, der gennemgår hele boligen.

D

En god energiklasse giver ikke kun et lavere energiforbrug.
Det smitter ifølge flere ejendomsmæglerkæder også
af på salgsprisen.
Nye huse, som er opført efter det nye bygningsreglement BR10,
er A-mærkede. Ældre huse, som bliver energirenoveret, kan
almindeligvis ikke opnå mere end et C-mærke.
En energimærkning skal foretages af en beskikket energikonsulent. I inspirationskataloget er energimærkningen foretaget
af Botjek.

ENERGIFORBRUG
Der er foretaget en FØR- og EFTER-energimærkning af de tre
huse, så det er muligt at se effekten af renoveringen på energimærket og energiforbruget.
Et lavere energiforbrug smitter af på energiudgiften.
Spørgsmålet er, om energirenoveringen selv kan tjene sig ind
– altså om den lavere energiudgift matcher afdraget på boliglånet til at betale for energirenoveringen.
En energirenovering giver ikke kun lavere energiforbrug, men
også bedre indeklima, komfort og brugsværdi, foruden en
forøgelse af boligens samlede værdi. Man skal således lave en
samlet vurdering af fordelene og udgifterne ved en eventuel
energirenovering.

C
E
F
G

K A T A L OGET
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BUDGET

EJENDOMSVURDERING

Der er angivet faste budgetrammer for de 12 arkitektforslag.
For murermestervillaen og parcelhuset er de fire forslag lavet inden for en budgetramme på 200-400.000 kr., 400-600.000 kr.,
600-800.000 kr. og 800.000-1 mio. kr. Budgetrammen for stuehuset er højere på grund af husets størrelse – den ramme starter
ved 400.000 kr. og slutter ved 1,6 mio. kr.

Der er foretaget en FØR-ejendomsmæglervurdering af de tre
huse, der bruges som udgangspunkt for arkitektforslagene. Og
der er foretaget 12 individuelle EFTER-vurderinger af forslagene.
Derved kan man vurdere, om udgiften til energirenoveringen
eventuelt kan tjenes ind igen ved salg af boligen.
Hvis man energirenoverer sit hus for at sikre en højere salgspris, giver investeringen størst gevinst med en renovering fra
A-Z. En “klatrenovering” vil sandsynligvis ikke være rentabel,
hvis huset skal sælges. Men skal huset ikke sælges, kan man
selvfølgelig strække renoveringen over længere tid og ikke
gøre det hele på en gang.
Ejendomsvurderingen i inspirationskataloget er foretaget af
statsautoriseret ejendomsmægler Merete Lund Brock, Home
i Sønderborg.

ARKITEKTFORSLAG
De seks arkitekter bag de 12 forslag har haft frit slag til udarbejdelse af forslagene, dog inden for fastsatte budgetrammer.
Resten var op til dem. Derfor vil nogle forslag ligne hinanden på
visse punkter, mens andre vil pege i forskellige retninger.
Der er også forskel på, hvordan arkitekterne har valgt at fremstille deres løsninger. Nogle arbejder digitalt, mens andre tegner
i hånden, hvilket giver variation i fremstillingen.
Der er kun plads til enkelte arkitekttegninger i inspirationskataloget, men det er muligt at se alle forslagene på
www.zerobolig.dk
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1

MURERMESTERV I L L A

182 kvm
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FØR

ejendomsvurdering før renovering:

2.195.000 kr.

ejendomsvurdering
Murermestervillaen er fra 1933 med stueetage, 1. sal, fuld
kælder og opført i røde mursten, blådæmpede tagsten og
med kampestenssokkel. Vinduerne, som er i rimelig stand,
er oprindelige med et lag glas og forsatsrammer af varierende kvalitet. Tagrumsisoleringen er mangelfuld og delvist
ikke eksisterende.

De eneste ændringer, der er sket ved huset, som er
indrettet ifølge de oprindelige tegninger, er etablering af et
badeværelse i kælderen og udskiftning af køkkenet. Huset
opvarmes med fjernvarme. Radiatorerne i stueetagen er
placeret under vinduerne, mens de på 1. salen er placeret
inde i rummene.

Hvilke ønsker har husejerne?

“

Vores hus fremstår, som det blev opført i 1933 bortset
fra etablering af et badeværelse i kælderen og en køkkenmodernisering i 1970’erne. Vi ønsker fortsat at bevare husets
arkitektur, charme og atmosfære, men vil gerne sænke energiforbruget, installere et nyt køkken og modernisere badeværelset på 1. sal. Derfor skal energirenoveringen (tag, isolering,
varme- og elinstallation), køkkenmodernisering og badeværelset gennemføres på en måde, så huset ikke ændres markant.
Vi vil meget gerne bevare vores gamle vinduer med forsatsrammer og ønsker derfor at renovere dem og få fremstillet
forsatsrammer til de vinduer, der ikke har det.
Erna og Benny Nielsen

”

ENERGIFORBRUG
Fjernvarme 258 kWh/år/m2
Energimærke

19.300 kr. / år
F
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

2.395.000 kr.

Budget 200-400.000 KR.

Man kan reducere energiforbruget betydeligt ved at
energirenovere eller udskifte vinduer og foretage essentielle energirenoveringer. Dette forslag viser, at man
med relativt få midler kan opnå en mærkbar energireduktion.
Foruden udskiftning af vinduer er der i dette forslag
foretaget:
• Hulmursisolering og efterisolering af gulv mod kælder
• Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering
af rør i kælder

Udskiftning af vinduer og døre har stor indflydelse på
husets udseende. Derfor er det afgørende, at man nøje
vælger vinduer i tråd med husets stil og udtryk.
I en murermestervilla vil vinduer uden lod og tværpost
ændre husets karakter markant og ændre ved dets
arkitektoniske særkendetegn.
På den baggrund og som det fremgår af forslaget, er
der fire muligheder for, hvad man kan gøre ved
vinduerne. Vælges nye Dannebrogsvinduer, kan man
eventuelt vælge en løsning med en træ-/aluminiumsramme for at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne
til det minimale.
Her er fokus på vinduer, som udskiftes konsekvent.
Denne renovering er delvist rentabel her og nu, og
resten kan hentes ind over tid pga. lavere energiudgifter.

• De eksisterende
tysk-inspirerede
vinduer med
liggende rektangulære glas
istandsættes med
maling og kit og
påmonteres nye
forsatsrammer
med energiglas

• Udskiftning til nye
Dannebrogsvinduer
med lod- og tværpost med 2- eller
3-lags energirude

• Udskiftning til nye
Dannebrogsvinduer
med lod- og tværpost samt en 		
sprosse med 2- eller
3-lags energirude

• Udskiftning til nye
Dannebrogsvinduer
med lod- og tværpost samt flere
sprosser med 2- eller
3-lags energirude

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

34%
166,8
D
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

2.595.000 kr.

Budget 400-600.000 KR.
Dette forslag fokuserer på 1. salen, hvor der kommet nyt tag,
efterisolering og et større og bedre badeværelse, hvilket giver
en mere brugbar etage og en energireduktion.

Energirenoveringen giver foruden et nyt, bedre og større
badeværelse på 1. salen:
• Et nyt tag, nye tagrender og nedløb

På 1. salen er den eksisterende indretning uhensigtsmæssig
på grund af spildplads til den lille mellemgang, den manglende direkte adgang til et af værelserne og et utidssvarende
badeværelse.

• Efterisolering af hele 1. salen – både indvendigt og af
vandrette lofter og skråvægge
• Montering af forsatsrammer med energiglas på 1. salen

Arkitektens forslag til ny indretning giver et nyt større badeværelse, tre regulære værelser med direkte adgang fra
trappeopgangen, bedre adgang til balkonen fra to værelser
og spildpladsen i den eksisterende mellemgang fjernes.
Desuden kan der etableres en hems i forbindelse med det
mindste af værelserne med et ovenlysvindue, således at der
kompenseres for værelsets størrelse. Det er dog kun det nye
badeværelse, som er indeholdt i prisoverslaget.

• Ny placering af radiatorer under vinduerne på 1. salen
• Efterisolering af rør i kælderen
• Efterisolering af eksisterende hulmursisolering
Samlet set får man en mere optimal udnyttelse af 1. salen
både brugs- og energimæssigt.

Denne renovering er knap så rentabel her og nu, fordi den
fokuserer på én etage frem for helheden, men den vil give
lavere energiudgifter.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

37%
208,6
D
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EFTER

Budget 600-800.000 KR.

I dette forslag opnås en stor energireduktion. Samtidig
skabes der en bedre planløsning i stueetagen ved at ændre
adgangen fra køkkenet ved at sløjfe døren til gangen, hvorimod der etableres en bred åben adgang direkte fra køkkenet
til spisestuen. Derved skabes bedre sammenhæng mellem
rummene. Forslaget inkluderer en fornyelse af køkkenet i
prisen.
Foruden en ændret planløsning og et nyt køkken gøres
følgende:
• Der foretages en hulmursisolering og en efterisolering af
gulv mod kælder

ejendomsvurdering efter renovering:

2.995.000 kr.

• I forbindelse med udskiftning af tag og vinduer skal der
også foretages en almindelig vedligeholdelse af fuger,
gesimser, tagrender, nedløbsrør og kvistbeklædning
• Udskiftning af døre og vinduerne med energivinduer af
typen Dannebrog, så de eksisterende lavformat ruder 		
ændres til højformat – sprosserne fastholdes, da de 		
klæder husets samlede udseende
• Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering
af rør i kælder
• Udskiftning af varmtvandsbeholder

• Taget udskiftes. I den forbindelse efterisoleres loftsrum,
skunk og skråvægge samt indvendig efterisolering ved
frontspids og gavl

I dette forslag ses hele huset som en helhed, energirenoveringen er rentabel og vil desuden give langt lavere energiudgifter.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

59%
115,0
C
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EFTER

Budget 800-1.000.000 KR.

ejendomsvurdering efter renovering:

3.195.000 kr.

Dette forslag opnår den største energireduktion i forhold til
budgettet. Samtidig prioriteres komfort og alternative varmekilder med solceller og gulvvarme på 1. salen.

• Desuden forbedres planløsningen i stueetagen ved at 		
etablere adgang mellem køkkenet og spisestuen.
Pris for nyt køkken er ikke indregnet i forslaget

Forslaget indebærer følgende tiltag:

• Efterfyldning af eksisterende hulmursisolering

• I kælderen og tagetagen er vinduerne i dårlig stand og
udskiftes med energivinduer

• Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af
rør i kælder

• Vinduerne i stueetagen restaureres, og glasset i de
eksisterende forsatsrammer udskiftes til energiglas

• Udskiftning af varmtvandsbeholder

• Tagetagen energirenoveres med et nyt tag og efterisolering
af hele tagetagen, og der etableres et 2 kW solcelleanlæg
indlagt ved siden af frontspidsen

Denne helhedsløsning er helt rentabel og vil desuden give
lavere energiudgifter.

• Endvidere restaureres gesimserne, og sidepartierne på
frontspidserne fornys med zink, ligesom tagrender og nedløb fornyes med zink. For at forbedre komforten i tagetagen udlægges desuden gulvvarme med en overliggende
gulvbelægning
• I stueetagen monteres væghængte konvektionsradiatorer
under vinduerne, for at sikre bedre komfort og bedre 		
varmecirkulation

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

71%
187,0
B

1 4 | Z E R O b o l i g | I nspiration

2

Stuehus
380 m2
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FØR

ejendomsvurdering før renovering

1.450.000 kr.

ejendomsvuRdering
Stuehuset fra 1777 er 200 m2 i grundplan med massive pudsede ydervægge. Termovinduerne med sprosser er fra sidst
i 1970’erne. Oprindeligt har huset haft stråtag, men siden
1905 har huset haft rødt tegltag.
Indretningen af 1. salen – som er gennemgående uisoleret
– er uhensigtsmæssig med tilfældige ”knopskydninger” gennem tiden. Stueetagen er moderniseret og velproportioneret,
men køkkenet er mørkt og dårligt udnyttet. Der er en attrak-

tiv terrasse mellem huset og det bagvedliggende udhus.
Huset opvarmes med et fastbrændselsfyr.
Alle forslagene arbejder med større budgetter end murermestervillaen og parcelhuset, fordi stuehuset er markant
større.

Bad/wc
Værelse

Badeværelse

Vikt.

Gang

Spisekøkken

Bryggers

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Spisestue

0.

Opholdsstue

Entre

Stueetage 1:100 US

1:100

Hvilke ønsker har husejerne?

“

A.0

indretning
af 1. salen og spare energi.
skal også
I stueetagen har vi for20-06-2011
nyligt indrettet
spisestue,
PLAN Vinduerne
US
Zeroen stor
Tagetage
- Dyntvej 71 - 6310
Broager
snart udskiftes med nye vinduer, som passer til huset.
hvor familien samles flere gange om året. Desuden er der
Desuden ønsker vi inspiration til valg af fremtidig varmeet nyindrettet stort badeværelse. Disse skal naturligvis ikke
kilde.
ændres. Men taget står til udskiftning, og i den forbindelse
kunne vi godt tænke os at få en mere nutidig og samlet
Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen

”

ENERGIFORBRUG
Fastbrændselsfyr, 304 kWh/år/m2
Energiklasse

23.800 kr. / år
G
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EFTER

Budget 400-700.000 KR.

Dette forslag kommer med en løsning til ny varmekilde, bedre
indeklima i den primære opholdsstue og nye vinduer.
Familien ønsker inspiration til en ny varmekilde. Dette kunne
være et jordvarmeanlæg, hvor slangen graves ned i den sydvendte skråning bag huset og med en jordvarme unit placeret
i udhuset.
Et jordvarmeanlæg omdanner varmen i jorden til opvarmning
og varmt vand via slanger, der bliver gravet ned. Denne
proces kan finde sted året rundt. Dog bør det overvejes, om
et jordvarmeanlæg er den rigtige løsning til din bolig, da det
kræver god isolering, før det er rentabelt.
Et alternativ til jordvarmeanlæg kan være et nyt pillefyr.

ejendomsvurdering efter renovering:

1.800.000 kr.

• For at øge indeklimaet og komforten inde i huset udgraves
opholdsstuen, som isoleres med 300 mm flamingo, hvorpå
der støbes beton med indstøbt varmeslange.
Gulvbelægning skal være et plankegulv
• Vinduerne, der er i en meget ringe forfatning, udskiftes med
nye vinduer med energiruder, som passer til huset med
hensyn til format og farve
• Kvisten mod syd, som bryder proportionerne i husets tagkonstruktion, fjernes og erstattes med genbrugstegl
Med nye vinduer i hele huset tjener denne renovering sig selv
delvist ind med en højere huspris. Desuden får ejeren lavere
energiudgifter.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

39%
187,1
E
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 700.000 - 1.000.000 KR.

Med lidt flere penge til rådighed end det billigste forslag kan
man fokusere på nogle tiltag, der giver et lavere energiforbrug
og samtidigt giver bygningen et løft:
• Vinduerne udskiftes til vedligeholdelsesfrie partier med
energioptimerede rammer og 3-lags energiruder. De nye
vinduer bør males i en lys nuance for at løfte facadens udtryk
og gøre den imødekommende
• Ved udskiftning af vinduerne er der mulighed for at lave
et stort vinduesparti i køkkenet, som vil lukke en masse lys
ind og skabe en god sammenhæng til gårdrummet ud for
køkkenet. Se denne løsning på tegningen nedenfor

2.200.000 kr.

• I køkken, bryggers og stue etableres et nyt terrændæk med
400 mm isolering og gulvvarme. Derved mindskes varmetabet, samtidig med at der bliver en bedre komfort, og man
undgår synlige radiatorer
• Derudover efterisoleres ydervæggene indvendigt, da man
ved udvendig isolering mister de fine detaljer rundt omkring
på huset
• Som supplement til fastbrændselsfyret etableres solfangere
på taget af det bagvedliggende udhus
Denne løsning med nye vinduer og efterisolering tjener sig
delvist ind, men vil først og fremmest give lavere energiudgifter og være en god forberedelse til en eventuel alternativ
energikilde.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

39%
189,0
E
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 1.000.000 – 1.300.000 KR.
Med det her forslag kommer 1. salen til sin fulde ret.
• Hele etagen genindrettes med fire værelser og et stort
fællesrum samt et nyt badeværelse. Desuden åbnes 		
entréen i stueetagen op til tagetagen som et dobbelthøjt
rum med en trappe mellem de to etager. Den eksisterende
trappe i husets gavl mod vest nedlægges

2.450.000 kr.

Prisen forudsætter, at ejeren selv står for en del af færdiggørelsen f.eks. malearbejde.
Dette forslag vil give ejendommen et kæmpe løft, fordi den
nuværende 1.sal er meget utidssvarende. Investeringen giver
et langt bedre hus, lavere energiudgifter og tjener sig delvist
ind.

• Taghældning forbliver som den nuværende, men tagbeklædningen udskiftes med skifer, og der monteres solfangere
på taget. Den eksisterende kvist sløjfes, og der monteres
i stedet ovenlysvinduer samt et cirkelrundt vindue i frontspidsens gavl for at skabe balance i facadeudtrykket
• Ved frontspidsen og i gavlene forhøjes murværket ved
vinduerne, så de løftes op i forhold til den lave placering,
som de har i dag
• Skråtag, skunke og loft efterisoleres
• Desuden etableres der et solvarmeanlæg til brugsvand
• Efterisolering af varmerør
Samlet set giver dette forslag en komplet energirenovering
og ombygning af 1. salen, som går fra at være delvist ikkeisoleret og dårligt udnyttet til at blive langt mere funktionel.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

48%
158,0
D
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 1.300.000 - 1.600.000 KR.
I dette forslag er der fokus på 1. sal og køkken. I tagetagen
gøres følgende:

2.800.000 kr.

I stueetagen gennemføres flere ændringer:

• Der skal lægges nyt tag med røde teglsten, og samtidig
efterisoleres hele loftsetagen med 400 mm.

• Der laves en åbning fra køkkenet til stuen for at give et kik
gennem huset, en bedre rumudnyttelse og give et bedre
lysindfald

• For at kunne udnytte 1. salen bedst muligt og sikre bedre
lysindfald etableres fem kviste i zink. Desuden monteres der
nye zinktagrender og zinknedløb

• Døren fra køkkenet til gården flyttes til bryggerset, 		
så køkkenrummet nemmere kan indrettes med spiseplads
og et nyt køkken

• Endelig optimeres indretningen af 1. salen med et åbent
trappeparti, så lysindfaldet i entréen forbedres, og så der
skabes en bedre forbindelse mellem stueetagen og 1. salen

• Hele køkkenet totalistandsættes med nye gulve og maling
af vægge og lofter
• Udvendigt udskiftes alle vinduer og døre med nye energivinduer med sprosseopdeling
• Varmeanlægget ændres ikke, men alle termostater,
elinstallationer m.m. skal gennemgås, og der opsættes
solceller på baghusets tag
• Isolering af vægge indefra
• Varmerør efterisoleres
Her kommer renoveringen godt rundt om hele ejendommen.
Kvistene vil gøre meget for husets udtryk og rummene på 1.
sal, men det er en dyr løsning. Den samlede renoveringssum
overstiger, hvad denne type ejendomme kan bære i området.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

61%
119,0
C
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p a r c e lh u s
155 m 2
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ejendomsvurdering før renovering:

1.075.000 kr.

ejendomsvuRdering
Parcelhuset fra 1975 er et vinkelhus i ét plan med fladt tag
og opført i kalksandsten og med bagvægge i gasbeton.
Der er isoleret med 75 mm isolering i ydervægge og 100
mm i taget. Huset er opført med termovinduer.
Enkelte vinduer er udskiftet med energivinduer, og andre har

fået skiftet termoruden ud med en energirude. Huset er velholdt og er løbende blevet renoveret med bl.a. nyere køkken
og badeværelse. Huset blev oprindeligt opvarmet med
elvarme, men i slutningen af 1990’erne blev der installeret
naturgasfyr.

Hvilke ønsker har husejerne?

“

Vi har boet i huset i mange år og er glade for indretningen og haven med terrassen mod syd, men kunne godt
tænke os at ændre ved taget og give huset et mere nutidigt udseende.
Huset kan være lidt mørkt enkelte steder, nogle gæster
synes hovedindgangen kan være svær at finde, og vi er
åbne over for solvarme eller solceller. Samtidig med
renoveringen vil vi også have en grøn løsning på regnvand,
som ikke skal ud i kloakken, men i stedet nedsive i haven.
I første omgang skal huset fungere som en god og energirigtig bolig for os to, men samtidig skal det indrettes sådan,
at en børnefamilie kunne tænke sig at købe det.
Birthe og Knud Bache

”

ENERGIFORBRUG
Naturgas og elvarme 178,8 kWh/år/m2
Energiklasse

20.000 kr. / år    
E
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 200.000 – 400.000 KR.

Med et begrænset budget er det nødvendigt at bevare det
eksisterende udseende og fokusere på, hvor pengene bedst
kan bruges i forhold til både at energirenovere og for at opdatere husets udseende. Valget er faldet på en efterisolering
af det flade tag og brug af zink til tagudhæng og nyt indgangsparti.
• Efterisoleringen af det flade tag kombineres med at nedløbsrørene flyttes, så de er udvendige, hvorved risikoen for
vandskade mindskes

Pris1.275.00
1 pris
kr. 2

• Vinduerne udskiftes ikke, da de er i god stand, og flere er
udskiftet til energivinduer, men de resterende gamle
termoruder udskiftes med energiruder
• Der opbygges et nyt indgangsparti, som skal give mere
lys ind i entré og mellemgang - og som tydeligere markerer,
hvor hovedindgangen er
For at give huset et mere nutidigt udseende monteres der
sternbeklædning af zink med en underbeklædning af eternit.
Den løsning er vedligeholdelsesfri.

• Hulmursisoleringen efterfyldes
• Desuden udskiftes de eksisterende ovenlyskupler med
større kupler, og der etableres et stort nyt shedlys i stuen,
således at de mørke dele af huset får mere dagslys

Denne delrenovering tjener sig selv ind med en højrere huspris. Resten kan tjenes ind over tid pga. lavere energiudgifter.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

22%
140,3
D
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 400.000 – 600.000 KR.
I lighed med det billigste forslag bevares det eksisterende udseende i stor udstrækning, og der fokuseres på at efterisolere
det flade tag. Også her flyttes nedløbsrørene uden på huset –
både for at minimere risikoen for vandskade, men også for at
kunne opsamle regnvandet til brug i haven.
• I forbindelse med efterisoleringen af taget fjernes de eksisterende ovenlyskupler. I stedet etableres der tre nye 		
store ovenlysspalter for at skabe mere lys inde i huset

1.375.000 kr.

Løsningen med det lette tag bruges ligeledes ved hovedindgangen, hvor der laves et nyt indgangsparti med et lille tag
over hoveddøren. Derved markeres hovedindgangen bedre
og bliver mere synlig for gæster.
Fordi denne løsning ikke kommer rundt om hele huset, er
den knap så rentabel her og nu, men løsningen vil give lavere
energiudgifter.

• Ovenlysspalterne bliver desuden påmonteret solceller,
så de dermed udfylder to funktioner
• Der monteres endvidere en ovenlyskuppel ved indgangen i
carporten, fordi denne indgang er meget mørk
Der etableres et nyt let tag mellem carporten og terrassen
samt over terrassen, så den bliver overdækket. Ved hjælp af
denne tagløsning skabes en bedre forbindelse mellem brugen
af huset indenfor og udenfor, og der bliver nye muligheder for
at udnytte haven – også i regnvejr.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %
Forventet energiforbrug kWh/år/m2
Energimærke

25%
134,7
D
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 600.000 – 800.000 KR.

Dette forslag omfatter en gennemgribende energirenovering
af husets klimaskærm, og samtidig forbedres lysforholdene i
huset betydeligt:
• Det oprindelige flade tag udskiftes med en ny tagkonstruktion udført med tagpap og en 15 graders taghældning.
Tagkonstruktionen udføres med store, men “spinkle” udhæng, hvilket vil give huset et let præg

Pris
3 pris
1.475.000
kr. 4

Udvendig facadeisolering er den mest optimale måde at
isolere på, idet alle kuldebroer elimineres. Samtidig forsvinder
den utidssvarende kalksandstensfacade. Carporten og udhuset isoleres ikke, men facaderne pudses og males ligesom
huset, så der skabes en helhed.
Denne komplette renovering er ikke rentabel her og nu, men
løsningerne vil give lavere energiudgifter.

• I forbindelse med etableringen af det nye tag lægges der
400 mm isolering, og der etableres en række ovenlystunneler for at skabe mere lys inde i midten af huset
• Alle vinduer og døre udskiftes med nye A-mærkede partier.
Der etableres desuden et nyt stort vinduesparti i soveværelset,hvilket vil få det til at virke større og lysere. I stuen ind
føjes ligeledes et stort glasparti til forbedring af lys- og rumforholdene i stuen
• Der etableres også et ventilationsanlæg med varmegenindvinding
• Facader og sokler isoleres udvendigt med 200 mm
mineraluld, som pudses og males

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %

53%

Forventet energiforbrug kWh/år/m2

83,4

Energimærke

B
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EFTER

ejendomsvurdering efter renovering:

Budget 800.000 – 1.000.000 KR.
Her laves en gennemgående energirenovering, der ikke bare
sparer energi, men også giver huset et nyt moderne udtryk
og et indvendigt løft - både visuelt og komfortmæssigt:
• Ydervæggene og taget efterisoleres udvendigt, og samtidig
fjernes udhænget for at give huset et lyst og åbent udtryk.
Indvendigt vil efterisoleringen bevirke, at ingen ydervægge
vil virke kolde
• Alle vinduer og døre udskiftes med A-mærkede partier
med aluminiumsramme for at mindske behovet for vedligeholdelse.
I stuen etableres et større vindue, så der bliver udkig til
haven og for at skabe mere lys i rummet
• Ovenpå det efterisolerede tag lægges et “grønt tag” med
lav vedligeholdelsesfri beplantning, som bløder det nye

1.475.000 kr.

minimalistiske udseende op, samtidig med at det forlænger levetiden på taget og isolerer for både varme og
støj. Nedløbsrørene flyttes ud på facaden for at kunne
opsamle regnvandet og minimere risikoen for vandskader
inde i huset
• I forbindelse med udskiftning af taget etableres ovenlysindtag – hvorpå der monteres solfangerpaneler – for at give
mere lys inde i huset. Varmen fra solfangerne kombineres
med en ny kondenserende naturgaskedel
• Desuden etableres et ventilationsanlæg med varmegenvinding, så der samlet set skabes en meget energioptimal
varmeløsning
Dette gennemgribende forslag, som giver et nyt hus, er ikke
rentabelt, fordi huspriserne i dette område generelt ikke er høje.

besparelse
Energiforbrug samlet besparelse i %

67%

Forventet energiforbrug kWh/år/m2

58,2

Energimærke

A2
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Den gode BYGGEPROCES
Lige meget om man energirenoverer eller udfører andre
former for om- eller tilbygninger, så er det vigtigt at have styr
på byggeprocessen. I sidste ende er det dig som husejer,
som står med ansvaret – derfor er det vigtigt med grundigt
forarbejde og klare aftaler. Hvis du følger vejledningen, som er
beskrevet her, er du hjulpet godt på vej gennem dit byggeprojekt.

START

Den gode byggeproces er et resultat af et tværgående LEANprojekt, hvor håndværkere, rådgivere og kommunen har gjort
det nemt at påbegynde energirenovering.

Undersøg dit energiforbrug, og beskriv dine
ønsker til renovering
sammen med
en lokal energivejleder
Brug eventuelt en arkitekt
eller rådgivende ingeniør til
teknisk dokumentation
og projektstyring

Indhent tilbud fra en
håndværker, som er
uddannet energivejleder,
og søg finansiering

Søg
byggetilladelse
hos kommunen
Godkend projektet,
når det er færdigt

Husk instruktion af nye
installerede anlæg
og apparater

Godkend håndværkernes
tilbud, projektog tidsplan
Følg løbende med i
arbejdet. Overholdes
tidsplaner og delmål?
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INDEN ARBEJDET STARTER
Kontakt din lokale energivejleder eller arkitekt, og undersøg sammen, hvad der kan
betale sig at gennemføre af energirenovering på baggrund af dit eksisterende forbrug.
Det er en god idé at få lavet en totalplan for dit hus – også selvom det hele ikke laves
i én omgang. På denne måde sikrer du, at det, der laves nu, ikke kommer i vejen for
fremtidige renoveringer. Det kan være en god idé at tage en arkitekt med på råd – også
selvom det kun drejer sig om f.eks udskiftning af vinduer. De forkerte valg kan have store
konsekvenser for dit hus, og det kan en arkitekt hjælpe med at undgå.
Det er vigtigt at blive helt enig med håndværkeren om, hvad opgaven går ud på. Få så
mange detaljer med i tilbuddet som muligt. Når du godkender håndværkerens tilbud og
projektplan, så lav aftalen efter Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for
forbrugere, som du kan læse mere om på www.boligejer.dk/abforbruger
Vær opmærksom på, at det i sidste ende er dig som ejer, der har ansvaret for, at oplysningerne til kommunen er korrekte, og at byggeriet er i henhold til tilladelsen.
Se på kommunens hjemmeside, hvad en byggeansøgning skal indeholde
www.sonderborgkommune.dk

NÅR ARBEJDET GÅR I GANG
Husk af følge løbende med i projektet, så du ved, om det forløber efter planen. Skrider
planen, så tag en dialog med håndværkerne, og bed om at få en ny revideret plan. For
at undgå misforståelser mellem dig og håndværkerne, kan det være en god idé at tage
fotos af huset før og under arbejdet, så eventuelle uoverensstemmelser kan drøftes på
et godt grundlag.

EFTER UDFØRELSEN AF ARBEJDET
Inden du godkender projektet, så tjek om arbejdet er udført som aftalt:
• Er projektet udført tilfredsstillende og i henhold til aftalen?
• Har du fået instruktion i, hvordan evt. nye anlæg og apparater virker?
• Har du fået instruktionsbøger og garantibeviser?
• Har du fået kvalitetsrapport og billeddokumentation?
• Har du modtaget dokumenter for kvalitetssikring af byggeriet?
• Har du modtaget beskrivelser af, hvordan du vedligeholder byggeriet?
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FinansIering
Der er en del husejere, som er tilbageholdende med at gå i
gang med en energirenovering, fordi de er i tvivl om lånemuligheder, tilbagebetalingstider og værdien af deres investering.
ZERObolig har løbende kontakt til pengeinstitutterne i
Sønderborg-området, og alle er interesserede i at finansiere
energirenovering.

Nogle pengeinstitutter har særlige energirenoveringslån.
Kontakt dit pengeinstitut, og hør om mulighederne.
I alle tilfælde er det vigtigt at have et velbeskrevet projekt, så
din bankrådgiver har de bedste forudsætninger for at vurdere
dit projekt.

GODE RÅD OM FINANSIERING AF
ENERGIRENOVERING:
•

Undersøg dit energiforbrug, og kontakt din lokale håndværker, der er uddannet 		
energivejleder – se www.zerobolig.dk. Drøft en eventuel energirenovering med
din håndværker, for at få indtryk af hvad der kan betale sig

•

Få lavet et velbeskrevet projekt med en vurdering af, hvad der kan spares af 			
energi

•

Tag dernæst kontakt til dit pengeinstitut for at drøfte finansieringsmulighederne

•

Når du skal vælge finansiering, er der mange lånetyper at vælge mellem. Blandt 		
andet forskellige former for fastforrentede lån og flexlån. Lånetypen, renten og de 		
årlige udgifter ved lånet er alt sammen med til at påvirke tilbagebetalingstider og 		
projektets rentabilitet. Derfor skal du foretage en samlet vurdering af energirenoveringen og lånemulighederne

•

Energirenoveringen kan måske finansieres med et realkreditlån, hvis du har
friværdi i din bolig. Alternativet vil oftest være et bankboliglån, som almindeligvis
er dyrere end et realkreditlån

•

Det kan være en god idé at drøfte finansieringsmuligheder med flere pengeinstitutter, fordi der også kan være forskel på lånetyper, rentesatser, årlige
gebyrer og lånemuligheder
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ENERGIRENOVERING SKAL INDGÅ I EN
SAMLET VURDERING
Herunder er der eksempler på, hvordan finansieringen af en
energirenovering kan foretages. Som det fremgår, kan den
energibesparelse, som man opnår med en energirenovering,
ikke altid dække den månedlige ydelse til tilbagebetaling.
Energibesparelser skal således ikke ses som den eneste grund
til at energirenovere.
•

For det første bør en energirenovering altid foretages, når
man alligevel skal renovere og dermed allerede har udgifter

•

For det andet giver en energirenovering bedre komfort,
indeklima og brugsværdi, så man får mere bolig

•

Og for det tredje påvirker en energirenovering salgsprisen,
hvis boligen skal sælges

Der er altså flere gode grunde til at energirenovere – ikke kun
lavere energiudgifter.

LÅNEEKSEMPLER
Beregningerne er lavet som et kombinationslån, hvor et realkreditlån (F1, 2% rente, løbetid på 30 år) dækker 80%, og et banklån
(fastforrentet, 5% rente, løbetid på 10 år) som dækker de resterende 20% af lånebehovet.
De viste eksempler angiver den månedlige ydelse før skat.

Lånebehov

Månedlig ydelse de første 10 år

Herefter er den månedlige ydelse

250.000 kr.

1.330 kr.

800 kr.

Lånebehov

Månedlig ydelse de første 10 år

Herefter er den månedlige ydelse

500.000 kr.

2.640 kr.

1.580 kr.

Lånebehov

Månedlig ydelse de første 10 år

Herefter er den månedlige ydelse

750.000 kr.

3.940 kr.

2.350 kr.

Lånebehov

Månedlig ydelse de første 10 år

Herefter er den månedlige ydelse

1 mio. kr.

5.151 kr.

3.130 kr.
September 2011
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Tre vigtige og
effektive
fokusområder
Ventilation
21%

Varmt
Øvrigt
1% brugsvand
8%
Vinduer
16%

Tag
11%

Gulv
18%

Husets klimaskærm består af tag, ydervægge, vinduer og gulve.
Det er gennem klimaskærmen at varmetabet i din bolig sker.
Som det fremgår af lagkagegrafen, så mistes i alt 52% varme
gennem vinduer, tag og vægge – og hele 21% forsvinder på
grund af utætheder (ventilation) i klimaskærmen.
Derfor er det vigtigt at have ekstra fokus på energirenovering af
vægge, loft og vinduer. Der kan spares meget energi, og de tre
elementer er ofte de nemmeste at energirenovere – uden at der
nødvendigvis skal laves en decideret ombygning.

Væg
25%

Tag og loft
Efterisolering og tætning af loftet er altid en god idé. Varmen
stiger til vejrs, og efterisolering og tætning holder varmen inde
i huset. Det anbefales at efterisolere med 300 mm eller mere
og samtidig foretage en tætning af loftet. Isoleringen gør også
indeklimaet bedre, fordi man undgår kuldenedfald. Tætningen
sikrer, at den varme luft ikke forsvinder op på loftet og forhindrer
skader forårsaget af fugten i den luft, der stiger op.
•

Huse med lav taghældning er som regel nemme at 		
efterisolere på det åbne loft

•

Huse med fladt tag bør efterisoleres, når tagpappen
alligevel skal fornyes. Isoleringen sker typisk oven på det
gamle tag, før det nye lag tagpap brændes på

•

Huse med udnyttet 1. sal bør isoleres i skunk, på hanebåndsloftet og på skråvæggen. Hvis taget skal udskiftes,
kan isoleringen og tætningen forbedres yderligere
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vinduer
Der forsvinder typisk meget mere varme gennem en kvadratmeter vindue end gennem en kvadratmeter ydervæg. Derfor er
der et stort energispare potentiale ved at fokusere på dem.
•

Hvis du har et-lags vinduer, kan de gøres energirigtige ved
at tilføje en forsatsramme eller en koblet ramme med et
energiglas eller en energirude i

•

Hvis dine et-lags vinduer allerede har en forsatsramme eller
en koblet ramme med et almindeligt glas i, kan dette skiftes
til et energiglas

•

Hvis du har termovinduerne i god stand, kan termoruderne
udskiftes med energiruder. Ellers bør de udskiftes med nye
energivinduer

Husk at tætne og isolere mellem vinduerne og ydervæggen,
både hvis du udskifter dine vinduer, eller hvis du energirenoverer
dem. Ellers risikerer du en kuldebro, og dermed forsvinder varmen
den vej ud.

Ydervægge
De fleste huse i Danmark har hulmure, men først efter 1960’erne
blev de hulmursisoleret, når de blev bygget. Effekten af hulmursisoleringen afhænger af, hvor tyk hulmuren er. Oftest omkring
75-80 mm. Til sammenligning bliver nye huse isoleret med
mindst 190 mm. Dog er en hulmursisolering meget bedre end
ingen isolering og giver et bedre indeklima og en lavere energiregning.
•

Huse med hulmur, men ingen hulmursisolering kan nemt
efterisoleres udefra uden andre synlige spor end de mursten,
som man skal pille ud for at kunne blæse isoleringen ind

•

Mange parcelhuse har lette ydervægspartier beklædt med træ.
Dette er en løsning, som ofte ikke er særlig tæt. Det er derfor
en god idé at få åbnet væggen op og etableret en tætning
på indersiden, hvorefter der kan efterisoleres og tætnes på
ydersiden. Det gælder også træhuse

•

Huse med ydervægge af massive letbetonblokke kan med
fordel efterisoleres udefra med isoleringsbats, som enten
pudses eller beklædes med en let beklædning. Det samme
kan gøres med både murede vægge og lette vægge

•

En sidste mulighed er at etablere en indvendig efterisolering,
som altid skal udføres meget omhyggeligt. Løsningen optager
lidt plads i rummet, men giver samtidig mulighed for at opholde sig tættere på ydervæggen, så rummet bedre kan
udnyttes.
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ARKITEKTERNE BAG
Creo Arkitekter Syd ApS

JKA-Arkitekter ApS

Vi er en lille lokalt forankret arkitekttegnestue, som altid har kunden i
fokus, så ønsker, behov og økonomi
når sammen. For os er smilet den
korteste vej mellem mennesker, og vi
vil gerne have et sjovt og udfordrende
samarbejde med kunden. Vi udfører
udelukkende arkitektarbejder – både
store og små opgaver – og har gjort
det i 15 år.
Jørn Kjeld Andresen

Harald Christensen
www.creoarkitekter.dk
Tlf. 6547 3775

Arkitektkontoret 96

Gert Fælling

Arkitektkontoret 96 rådgiver om
energirigtig renovering primært i
forbindelse med ombygning og
tilbygning. Arkitektkontoret tilbyder
gratis og uforligtende konsulentbesøg i tilfælde, hvor bygherren
ønsker tilbygning og / eller ombygning af sin bolig. Rådgivning kan
omfatte alt til gennemførelse af byggeriet herunder forslag, projektering,
indhentning af tilbud ved håndværkere, tilsyn med byggearbejderne og
aflevering af det færdige byggeri.

JKA-Arkitekter har siden 2004
forestået mange byggeopgaver
bl.a. almene boliger, ældreboliger,
børnehaver, plejehjem, kontor- og
erhvervsbyggeri, parcelhuse samt
om- og tilbygninger. Det er vigtigt
for os, at arkitektopgaver løses, så
indretning, funktion, smuk arkitektur,
materialevalg og farver forenes.
Vi lægger stor vægt på at kunne
rådgive i hele processen.
www.jka-arkitekter.dk
Tlf. 3068 7127

Botjek A/S

Stine Jacobsen

Botjek tilbyder arkitekt- og ingeniørydelser, hvis du skal bygge om eller
bygge nyt. Vi kan også rådgive dig,
når du skal købe bolig, og vi kan
vejlede dig om, hvordan du klimasikrer din bolig. Vi kan tilbyde dig en
helhedsløsning, hvor vi lægger vægt
på det energitekniske og optimerer
din bolig, så du får besparelser, øget
komfort og en løsning med fokus på
arkitekturen.
www.botjek.dk
Tlf. 7454 2815

www.arkitektkontoret96.dk
Tlf. 7442 0493

Blaavand & Hansson A/S

KL- Bygningsrådgivning
KL-Bygningsrådgivning er en lille
m.a.a. arkitekttegnestue, som oprindeligt blev etableret i Aarhus i 1992.
Vi udfører mindre opgaver af varierende karakter. Således laver vi både
nybyggeri og om- og tilbygning af
eksempelvis skoler, kontorer, fredede
bygninger og enfamiliehuse. Det er
vigtigt for os med individuelle
løsninger.

Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S
er din garanti for byggeri til tiden og
til prisen. Vores erfaring og indsigt i
byggeriets mange aspekter gør, at du
som bygherre kan fokusere på, hvad
det er du gerne vil have.
Tegnestuen består af et team af
arkitekter og bygningskonstruktører,
og vi påtager os rollen som rådgiver
inden for alle faser af byggeriet.
Bjarne Blaavand

www.blaavand-hansson.dk
Tlf. 7020 7080

Kim Løndal

Tlf. 7443 5727
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ZERObolig giver
inspiration til
boligejere

Om ZERObolig, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Go’Energi
ZERObolig står bag dette inspirationskatalog i samarbejde med
Videncenter for energibesparelser i bygninger.
ZERObolig er en del af ProjectZero, der har som ambition at
gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029. Som et led i at
indfri den ambition fokuserer ZERObolig på at få de mere end
18.000 husejere i området til at energirenovere deres boliger.
Det gør ZERObolig bl.a. ved at informere om energirenovering
ved at arbejde for, at de lokale håndværkere bliver uddannet
som energivejledere og ved at tilbyde gratis energivejledning til
den enkelte.
Læs mere på www.zerobolig.dk
Videncenter for energibesparelser i bygninger samler, udvikler
og formidler viden om konkrete/praktiske muligheder for at
reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret formidler
nationalt sin viden sammen med Go’Energi til både boligejere,
håndværkere og rådgivere.
Læs mere om VEB på www.byggeriogenergi.dk

Bright Green Business

vil du vide mere?
Hvis du er blevet inspireret til at energirenovere din
bolig eller bare er blevet nysgerrig og gerne vil vide
mere, så kan du finde mere information og flere inspirerende forslag på vores hjemmeside. Der kan du
også finde links til relevant viden om energirenovering og varmekilder. Det er også muligt at tilmelde
dig gratis energivejledning, så du kan få lavet en
uforpligtende gennemgang af dit hus og få forslag
til, hvordan du kan energirenovere din bolig.
Bestil et gratis energivejlederbesøg på
post@zerobolig.dk

www.zerobolig.dk

Din håndværker er energispecialist

Maj.2012

Vidste du, at 50 % af alle håndværkere i Sønderborg-området er uddannet energivejledere?
Læs mere på www.zerobolig.dk og find din lokale håndværker blandt energivejlederne.
Så kommer du fornuftigt i gang!

