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Intro
Udvikling af hele kommunen – både på landet og i byen – ligger Sønderborg Kommune
meget på sinde. Vi arbejder for en mere skånsom brug af vores ressourcer og natur,
så vi i fællesskab sikrer en bæredygtig udvikling nu og i fremtiden.
Feriehusene er den største anvendte overnatningsform af turisterne i Sønderborg Kommune.
I 2018 var der over 500.000 kommercielle overnatninger i feriehuse i kommunen. Antallet af
overnatninger har været støt stigende de senere år, og belægningen i højsæsonen er næsten
100%. Vi vil derfor gerne udvide sæsonen; men det stiller andre krav til feriehusene.
For at imødekomme dette har vi samlet erfaringer og inspiration fra lokale feriehusejere i dette
inspirationskatalog, som også indeholder en række brugbare energiråd.
Fremtidens efterspørgsel på feriehuse peger i en grønnere retning, hvilket er i tråd med
Sønderborgs vision om CO2-neutralitet i 2029. For at være på forkant med denne efterspørgsel,
sætter vi fokus på mulighederne for energioptimeringer i feriehusene.
God læselyst!
Sønderborg Kommune
ProjectZero
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Lejer du dit feriehus ud, eller bor du langt fra dét, kan
du benytte luft-til-luft-varmepumpens styringsenhed
til at tænde for varmen hjemmefra.
Du kan spare op til 70% af dine varmeudgifter
ved installering af en luft-til-luft varmepumpe.
Prisen for en sådan varierer mellem 14.000 - 18.000 kr.
med standard montage.
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Paradis på jord hele året rundt
I 2016 købte Flemming og hans kone et lille sommerhus på Broagerland,
som ligger ved kysten med udsigt over vandet. Siden parret overtog
boligen, har de fået foretaget nogle renoveringer - blandt andet har de
fået installeret en energieffektiv varmepumpe i sommerhuset.

Flemming og hans kones sommerhus har ikke før været udlejet i
vinterhalvåret, men med den nye varmepumpe kan de udleje sommerhuset
hele året rundt. Udover varmepumpen er der også gulvarme i boligen samt
en brændeovn for hyggens skyld, forklarer Flemming.

49-årige Flemming, som til daglig rådgiver ferieboligejere, købte i 2016 et
35 kvadratmeter stort sommerhus på Broagerland i Sønderborg kommune
sammen med sin kone. Parret bor 25 minutters kørsel fra sommerhuset og
bruger det selv tre uger om året. De resterende uger udlejer de sommerhuset.
Ifølge Flemming er det bedste ved sommerhuset dets beliggenhed.
Sommerhuset ligger for sig selv og så tæt på kysten, at ægteparret faktisk kan
fiske fra boligens udhus. ”Det er som paradis på jord,” siger han.

Glade lejere og god samvittighed
Flemming vidste lige præcis, hvad han syntes, sommerhuset havde brug for,
og hvordan han ville have det. Han oplever positiv feedback fra lejerne, som
også synes, det er dejligt, at huset er blevet moderniseret. Sommerhuset er
meget populært, og sammen med købet fulgte også en del ”stamkunder”,
som også sætter pris på de nye udbedringer af boligen.

Energieffektiv varmepumpe
Sommerhuset blev bygget i 1984, og Flemming og hans kone modtog det i
velholdt stand. De har dog fået håndværkere til at renovere badeværelset
og terrassen, så det faldt mere i deres smag. Kun når vinden blæser fra øst,
er der køligt i boligen – og det sker sjældent. Da de overtog sommerhuset,
besluttede parret sig for at få installeret en luft til luft-varmepumpe.
En luft til luft-varmepumpe er energieffektiv, eftersom den udnytter
energien i luften udenfor boligen og omdanner den til varm luft, der
blæses ind i sommerhuset med en høj virkningsgrad. Da varmepumpen
skulle installeres, insisterede Flemming på at montere den ydre del af
varmepumpen på et stativ og ikke direkte på huset. Flemmings erfaringer
sagde ham nemlig, at varmepumpen kunne sende vibrationer gennem
trækonstruktionen, så han ville være på den sikre side og var ikke nervøs for
den ekstra omkostning.

Flemming bruger især den trådløse funktion til styring af varmepumpen
fra hans telefon, så sommerhuset er dejlig varmt, når lejerne ankommer.
Han har også opdaget et automatisk alarmsystem ved et strømsvigt, da han
en dag uden internet ikke kunne få kontakt til varmepumpen. Det var ikke
noget han havde tænkt på før, men han er rigtig glad for den automatiske
alarmering, eftersom han har prøvet at komme ud til et frosset toilet og
andre skader efter strømsvigt.
Med den klimavenlige varmepumpe har Flemming tænkt på energiforbrug
i sin renovering. Han er ganske tilfreds med parrets nuværende forbrug på
cirka 4000 kWh om året og har ikke planer om at renovere mere i fremtiden.
Han fortæller, at når han, hans kone og lejerne er så glade for huset, er det
dejligt at kunne nyde at være der med god samvittighed.
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Et helle med havduft
Efter 35 år med overvejelser om at købe et sommerhus, har Margit og
hendes mand endelig fundet den helt rigtige feriebolig. Parrets nye
feriested byder både på havduft og renoveringsprojekter.
I 2017 købte 62-årige Margit og hendes mand et sommerhus på Broagerland.
Parret havde overvejet at investere i et sommerhus til at holde ferie i gennem
mange år, og nu skulle det være. Sammen har de to voksne adoptivbørn og
bor i Sønderborg Kommune – kun fem kilometer fra sommerhuset.
Margit er socialrådgiver, og hendes mand arbejder som ingeniør for Danfoss.
Med travle hverdage sætter parret pris på, at en pause fra hverdagen kun
ligger få kilometer væk. De bruger boligen til at holde fri i, og ifølge Margit er
det bedste ved sommerhuset, at det fremkalder en feriefølelse.
Renoveringsprojekter
Sommerhuset blev bygget i 1957, og i 1975 blev det udbygget til 115
kvadratmeter. Til huset hører en 700 kvadratmeter stor grund. Margit
fortæller, at stedet er lejet ud omkring 35 uger om året, og det har parret et
udlejningsfirma til at stå for.
Da Margit og hendes mand overtog huset, var det i fin stand, og de lavede
ikke nogen gennemgribende renoveringer. Dog har de fået lavet nyt
køkken, fordi Margit ønskede en anden stil. Herudover har de skiftet
varmtvandsbeholderen, som ikke kunne varme vandet op til den ønskede
temperatur.
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Margit siger, det er økonomien, der er den største barriere for større
renoveringsprojekter. Hun fortæller, at hun har en god fornemmelse af
husets forbrug, men hun vil gerne have, at det skal kunne tjene sig ind i
hendes levetid.
Sommerhuset bliver varmet op af et 5-7 år gammelt pillefyr, som den
tidligere ejer installerede, men det kan til tider varme ujævnt. Margits
mand er fortaler for den klimavenlige luft til luft-varmepumpe, der bruger
energien i luften udenfor sommerhuset og omdanner den til varm luft, der
blæses rundt i boligen. Margit håber, at en ny varmepumpe kan give en mere
konstant opvarmning af sommerhuset.
I sommerhuset finder de af og til småskader eller slid. Når det er i forbindelse
med udleje, ordner udlejningsselskabets interne snedker skaderne, og
Margit er generelt tilfreds udlejningsfirmaets service. Det giver familien ro
til at holde ferie uden at tænke på alt det praktiske.
Lige nu er renovering af terrassen det øverste på Margit og hendes mands
liste. Haven er noget helt særligt ved sommerhuset. Margit fortæller, at hun
får indtryk fra havet, når hun sidder i haven: ”Vi kan dufte havet, mens vi
nyder et bad i vores vildmarkskar i haven”, siger Margit som understreger, at
sommerhuset er lig med ferie for hende.

Du behøver ikke udføre alle renoveringer på én gang
- det kan være en god idé at lave en vedligeholdelsesplan og
tænke energibesparelser ind i planen, så du prioriterer dine
renoveringer. Dermed sikrer du, at du løbende får et mere
energieffektivt sommerhus.
Glem ikke varmtvandsbeholderen; som udgangspunkt har
den 10-15 års levetid. Når du skifter den, så sørg for at den
har den rette størrelse.
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Det er en god idé at starte med klimaskærmen, når du
skal energirenovere dit sommerhus. Derved får du nedsat
husets varmebehov, inden du opsætter nyt varmeanlæg. På
den måde sikrer du, at du får et varmeanlæg, som passer til
husets faktiske varmebehov.
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Renovering skal skabe
nyt tilflugtssted
Tidligere på året købte Anja og hendes mand et sommerhus. Planen er
klar: Hele sommerhuset skal renoveres og være parrets nye pusterum.

De regner med at gøre det over et par uger i løbet af sommeren. ”Vi kan bedre
lide at gøre det selv, for vi ved bedst, hvad vi vil have” siger Anja.

49-årige Anja og hendes mand er begge selvstændige og ejer sammen en
smedevirksomhed og et hobbylandbrug. De bor selv i Sønderborg kommune
og har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Nu har de købt et sommerhus,
som ligger blot 20 minutters kørsel fra deres hjem. Anja fortæller, at de ikke
har planer om at leje sommerhuset ud – det skal være et sted for familien, hvor
de kan slappe af sammen.

Deres venner har god erfaring med luft til luft-varmepumper, der opvarmer
boligen meget billigt. Anja har allerede planer om at installere sådan én,
når renoveringen er færdig og huset er beboeligt. Parret har selv erfaring
med husrenovering og de har allerede installeret en lignende luft til luftvarmepumpe i sønnens kælder.

Prioriteret renovering
Sommerhuset, som er 50 kvadratmeter, blev bygget i 1960. Boligen har stået
i et par år uden at være blevet brugt. Der er kakkelovn og el-radiatorer, men
der er ingen isolering, så huset lugter og er fugtigt. Anja og hendes mand har
besluttet sig for at renovere hele sommerhuset.
Parret vil efterisolere loft og gulv, men de vil beholde murstensvæggene. Anja
og hendes mand skal selv gøre sommerhuset i stand med hjælp fra deres børn.

Et sted, hvor man kan slippe væk
Parret har erfaring, tid og lyst til selv at ordne de ting, der trænger. Anja
fortæller, at det ikke skal være den helt store renovering – sommerhuset skal
bare være godt og nemt at bruge. De indledende projekter er at gøre huset
beboeligt og installere en luft-til-luft varmepumpe.
”Det skal være brugbart – og let at vedligeholde. Vi vil nemlig have et sted, hvor
vi kan slippe lidt væk. Så kan vi tage derned, få en kop kaffe, og nyde naturen i
vores lille tilflugtssted”, siger Anja.
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Sommerhus med en
afslappet atmosfære
Lars og Sabine købte sidste år et sommerhus. Det skal være et sted, hvor
familien kan få fred og ro uden alt for meget arbejde. Ifølge Lars skal en
helt stor energirenovering kunne betale sig. Isoleringsarbejdet kan de
selv klare.
50-årige Lars købte i 2018 et sommerhus i Sydals sammen med sin kone,
Sabine. De bor selv kun 10 kilometer derfra sammen med deres to børn.
Lars arbejder som ingeniør hos Danfoss, og Sabine er leder for
hjemmesygeplejen. Lars fortæller, at familien nok bruger sommerhuset
omkring 40% af tiden som et sted til afslapning og familiesammenkomster. De
resterende 60% lejer de det ud. De åbner typisk selv sommerhuset i påsken og
lukker det til november.
Energirenovering skal kunne betale sig
Sommerhuset er bygget i 1990, er 61 kvadratmeter og ligger på en 836
kvadratmeter stor grund. Boligen bliver opvarmet af en brændeovn og el10

radiatorer. Lars og Sabine modtog sommerhuset næsten fejlfrit. De har dog
planer om at renovere taget og udskifte isoleringen samtidig. De skal selv lave
renoveringsarbejdet og regner med, at de kan klare det på omkring tre dage.
Lars har overvejet at foretage en energirenovering for at spare strøm og
derved penge, men hans holdning er, at det skal kunne betale sig. Han har selv
vurderet, at der nok ikke vil være den store økonomiske gevinst ved at lave
en større energirenovering i øjeblikket. Han kender ikke det præcise forbrug,
men det har overrasket ham og Sabine positivt, hvor lidt strøm lejerne bruger,
og generelt forbruger familien ikke særlig meget, når de er i sommerhuset,
fortæller han.
Det helt særlige ved deres nye sommerhus er ifølge Lars, at der er roligt – man
kan efterlade arbejdet derhjemme og være ude af hverdagen for en stund. ”Det
er dejligt, at der er sådan en afslappende atmosfære”, siger han.

Hvis du alligevel skal i gang med at udskifte eksempelvis
vinduer eller tagbelægning, kan du med fordel energioptimere
samtidig - f.eks. ekstra isolering.
Det kan næsten altid betale sig, når du alligevel er i gang.
Gode råd kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside:
SparEnergi.dk, ”Gør-det-selv-guides”.
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Hvordan bruger du din
brændeovn korrekt?
Sørg for at fyre korrekt op i din brændeovn, både så du sparer på forbruget af træ, men
også så du undgår røgpartikler i dit sommerhus
Tørt træ er vigtigt
Husk kun at fyre med helt tørt men også rent træ. Vådt træ har en dårlig forbrænding og giver
også mere røg og mere sod.
Fyr op korrekt
Tænd op med kviste, optændingsblokke og evt. krøllede aviser. Brug aldrig skrald eller glittet
papir (ej heller affaldstræ). Sørg for at brændet har stuetemperatur når du fyrer op og brug ikke
for store stykker træ.
Sørg for rigelig luft, også efter der er tændt op, da det gælder op at have en høj temperatur
i brændeovnen. Vil du have mindre varme, så brug mindre træ i stedet for at lukke for
lufttilførslen. Er der et primærspjæld og et sekundært spjæld kan du lukke for primærspjældet
når der er kommet godt gang i brændeovnen.
Fyr aldrig om natten
Det er både spild af brænde, giver partikel forurening i nabolaget og udsætter dig selv for en stor
sundhedsfarlig risiko, da du ikke kan holde øje med brændeovnen når du sover.
Er der en manual?
Hvis der er en manual til brændeovn, så læs den og brug brændeovnen som manualen
foreskriver, så sikrer du den bedst mulige anvendelse af din brændeovn.
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Gode råd til belysning
Der er store besparelse i at udskifte glødepærer og halogenpærer til LED, da de bruger 4-5 gange
mindre i strømforbrug og pga. den længere levetid på LED-pæren. Der er dog nogle ting du bør gå
efter, når du skifter dine pærer, da Watt ikke længere er det man skal kigge efter, men derimod
Lumen.
Lumen er det nye Watt
Gå efter en pære som har samme lysstyrke som den gamle. Du kan ikke længere gå efter Watt, da nye
LED pære bruger meget mindre energi for at opnå den samme lysstyrke og dermed færre Watt.
Har du en 40 Watt glødepærer skal du f.eks. gå efter 470 lumen LED pære. Det kan være en god idé at tage
den gamle pære med, eller se konverteringstabel på sparenergi.dk
Farven har betydning
Jo højere Kelvin farvetemperaturen på den nye LED pære har, jo ”hvidere” vil lyset være. Ønsker du
almindelig hyggebelysning til stuen, vil de fleste gerne have 2.700 – 3.000 Kelvin. Lys højere end 3.000
Kelvin vil være mere hvidt og ses ofte på kontorer eller lignende.
Husk soklen
Der findes mange typer af sokler, og hvilken sokkel pæren skal have afhænger af den lampe pæren skal
passe i. Kender du ikke navnet på soklen, så tag evt den gamle pære med, da soklen vil være den samme.
LED kan godt dæmpes
Du skal bare huske at vælge en LED pære der er dæmpbar.
RA-værdien bør være over 80
RA-værdien fortæller hvor naturtro pærens evne til at gengive farver er. Dagslys har RA på 100 og det
anbefales at gå efter en RA-værdi på min. 80.
Så længe den lever
Så længe er du fri for at købe en ny pære. Hold øje med holdbarheden, den er som regel opgivet i antal
brændetimer.
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Hvordan bruger du
varmepumpen korrekt?
Varmepumpen er en ideel varmeform til de fleste feriehuse. Varmepumpen kan lave billig varme i din
feriebolig, op til 3 gange så effektiv som en el-radiator. Derudover skaber varmepumpen cirkulation, så
du reducerer indvendig kondens. Sørg derfor for at bruge varmepumpen til at varme op med, fremfor
el-radiatorer eller el-gulvvarme.
Gode råd:
• Hvis varmepumpen er slukket ved ankomst, tænd da med det samme, hvis du ønsker varme på huset.
• Sørg for at bruge den rette funktion. Er der en sol på fjernbetjening betyder det opvarmning, og iskrystal
betyder køling. Auto kan både være køling og opvarmning, alt efter den ønskede temperatur.
• Har du anden opvarmning tændt som f.eks. brændeovn, sørg da for at varmepumpen står på opvarmning, da
den ellers vil begynde at køle.
• Pas generelt på køling – det kan blive dyrt.
• Varmepumpen bruger ikke strøm når den er slukket på fjernbetjeningen, så sluk aldrig på kontakten, da ejer
skal kunne fjernstyre varmepumpen hjemmefra.
16

Vinterdrift af feriehus
Flere og flere ferieboliger bruges året rundt. Vintersæsonen kan være dyr både på el og
varmeforbrug, fordi det er koldere, mørkere og vi opholder os mere inde. Her er en række råd til
hvordan man får den bedste drift af feriehuset i vinterperioden.
Vandforsyning:
Vandforsyningen er sårbar ved hård frost. Sørg enten for at huset altid er opvarmet eller hav
fjernstyring på varmen, så du kan tænde hvis der meldes om frost. Overvej evt en vandalarm så du
opdager skaden hurtigst muligt.
Elforbrugende apparater:
Sluk alle elforbrugende apparater når du ikke er der, lange perioder med standby forbrug kan blive dyrt.
Klimaskærm:
Vil du benytte dit huset meget om vinteren, så sørg for en velisoleret klimaskærm. Hvis der er mindre
end 100 mm isolering på loftet, kan det som regel betale sig at øge isoleringen op til ca. 300 mm. Hvis
der er mindre end 100 mm isolering i ydervæggene, kan det som regel betale sig at øge isoleringen op til
200 mm. Du kan også overveje lavenergivinduer. Det gør også huset hurtigere at varme op.
Varmeinstallation:
For at beskytte huset så hold temperaturen på 8-10 grader når du ikke er der. Hav eventuelt fjernstyring
på varmen, så du kan tænde eller skrue op hvis der meldes om frost.
Supplerende varme:
Har du elvarme bør du installere en varmepumpe. Den er 3-4 gange billigere hvilket betyder meget for
vinterbrug. Overvej en brændeovn til de meget kold dage.
Indeklima:
Hold luftfugtigheden på 40-45 %. En simpel måde at holde et godt indeklima er at installere en
solcelleventilator eller en luftsolfanger.
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”

Jeg glemte at lukke for vandet i sommerhuset
forrige vinter, og det var dyre lærepenge ...
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Vinternedlukning af feriehus
Nogle ferieboliger egner sig ikke til vinterbrug, og lukkes derfor ned i vinterperioden.
Vinterklimaet kan være barskt for et ikke-opvarmet hus, og derfor er der en række
forholdsregler man bør tage i forbindelse med vinternedlukning:
Vandforsyning
1. Luk for vandet
2. Åbn alle armaturer (husk udehanen)
3. Tøm cisternen
4. Afmontér eventuelt blandingsbatterier
5. Tilslut en luftpumpe og blæs det resterende vand ud
Elforbrugende apparater
Hvis ikke strømmen afbrydes helt så sørg for at alle elforbrugende apparater er helt slukkede og tag
eventuelt stikkene ud af stikkontakterne. En hel vinters stand-by forbrug kan løbe op.
Klimaskærm
Sørg for at alle vinduer og døre lukker helt tæt. Tjek for begyndende fugtskader og sørg for at lufte
godt ud inden nedlukning.
Supplerende varme
Hvis ikke strømmen afbrydes helt så sørg for at slukke eventuelt supplerende varmekilder.
Varmt vand
Sørg for at varmtvandsbeholderen er helt tom, husk at sluk strømmen inden.
Varmeinstallation:
Hvis ikke strømmen afbrydes helt så sørg for at slukke cirkulationspumpen.
Har du udendørs spa eller lignende, så få evt. en VVS-fagmand til at hjælpe med at tømme den helt.
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Gode råd til dit affald
Det er både dyrt og påvirker miljøet, når der skal produceres glas, metal, plast eller pap. Ved at
sortere dit affald, gør du derfor miljøet en stor tjeneste. Det er også vigtigt at du sorterer dit affald
korrekt, så det kan det komme rigtig af sted til genbrug, hvor det kan omsmeltes og bruges igen.
Husk genbrugsmaterialerne skal være tørre og uden rester af f.eks. mad!
Papir
Her kan du aflevere dit rene, løse og tørre papir, men også dine aviser, reklamer, magasiner og andre
tryksager.
Pap
Pap må kun være tørt pap og helt uden plastikdele. Det kunne feks være dine papkasser eller
papemballage.
Metal
Metaldåser og mindre genstande af metal, det kunne være sodanvandsdåser eller konserveres som er
vasket og renset.
Glas
Glasflasker som vin og ølflasker, konservesglas og glasemballage som f.eks. syltetøjsglas.
Hård plast
Hård plast adskiller sig fra blød plast og skal sorteres for sig. Det dækker blandet andet plastdunke,
plastflasker og plastemballage.
Blød plast
Blød plast er dine plastikposer, plastikfolie og plastiksække. Husk plasten skal være fri for fødevarer og
drypfri.
Er du i tvivl? Se mere på www.sonfor.dk
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Affaldssortering
i sommerhuset
Alt efter hvor dit sommerhus ligger i Sønderborg kommune,
kan du have forskellige muligheder for at komme af med dit
genbrugsaffald. Hvis du har genbrugsmaterialer som metaldåser,
pap, papir, flasker eller plastikemballage, kan du aflevere dem ved
de affaldsøer, der er opstillet i sommerhusområdet.
Restaffald som køkkenaffald og beskidte emballager kan du
aflevere i den affaldsbeholder, der står ved sommerhuset. Din
beholder til restaffald bliver tømt hver 14. dag – med mindre du
tilmelder dig ugetømning.
Sønderborg Forsyning
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Hvordan sikrer du et godt indeklima?
Formålet med en bolig er et behageligt indeklima. Når man bruger en feriebolig har man forventningen
om et optimalt indeklima, men det kan være svært at opretholde indeklimaet i en feriebolig frem for en
helårsbolig, da man ikke altid er tilstede og der kan være mange der bruger huset.
Her er en række råd til at optimere indeklimaet i din feriebolig.
Sørg for en velisoleret klimaskærm
Ved at isolere vægge og lofter og indsætte isolerende vinduer bliver det nemmere at opretholde den ønskede
temperatur i feriehuset.
Sørg for en tæt klimaskærm
Ved at sikre en god vindafdækning i taget og gode tætningslister ved døre og vinduer reduceres træk fra vinduer
og døre samt langs loftet. Træk giver diskomfort og temperaturen kan føles koldere end den faktisk er.
Følg dit indeklima
Ved at måle på fx fugt og temperatur kan du sikre dig at du hele tiden ved hvordan dit indeklima er, og du kan
handle på det ved f.eks. at lufte ud.
Sørg for at lufte ud
Når du lufter ud kan du minimere fugt, CO2 og partikler som følge af f.eks. brændeovn, madlavning og
stearinlys.
Rengør emhætte og udsugning
Når du regelmæssigt rengør din emhætte og din udsugning, sikrer du både en effektiv energiudnyttelse og et
bedre indeklima.
Skift til nyere brændeovn
Levende ild udleder partikler som forringer indeklimaet. En moderne brændeovn udleder væsentligt færre
partikler.
Skift til nyeste lyskilder
Nye LED pærer giver et bedre, hurtigere og mere behageligt lys.
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Skal du have nye vinduer?
Hvis vinduer og døre er utætte eller kolde på indvendig side, giver det ikke bare et forøget varmetab men også
en nedsat levetid samt nedsat komfort i sommerhuset i form af træk og kuldestråling. Derudover har vinduer
stor indflydelse på lys, støj, æstetik og indetemperaturer – både når det er for varmt og når det er for koldt.
Sådan tjekker du om vinduet er tæt:
• Kig langs fuger
Tjek om der er sprækker langs vinduet ved fuger – det kan sagtens ses med det blotte øje.
• Test med papir
Sæt et papir i klemme i vinduet eller døren, kan vinduet trækkes ud selvom vinduet eller døren er lukket, kan
vinden nok også trænge ind.
• Fugt huden, eller test med et stearinlys
Hold et stearinlys op foran vinduet eller test med en våd hånd – så er du ikke i tvivl om dit vindue er utæt.
Sådan forbedrer du:
• Skift tætningslister
Sørg for at få fjernet de gamle lister helt og at de nye ikke er for store. Brug evt silikonelister, de holder op til 10 år.
• Udskift ruderne til lavenergiruder
Er vinduesrammerne medtaget eller er der kondens på indvendig side er det måske ikke nok at skifte
tætningslister. Hvis rammen har det fint, men ruderne bliver kolde, kan du overveje at nøjes med at skifte ruden –
det giver stadig en stor besparelse og en øget komfort.
• Udskift vinduerne til lavenergivinduer
Det er dyrt at skifte vinduer, og tilbagebetalingstiden er lang. Men hvis rammen er medtaget og vinduerne har
nogle år på bagen, er det som regel den bedste løsning. Vælg derfor de kvalitets- og energimæssigt bedste vinduer
på markedet, så de holder længst muligt.
Gode vinduer giver flere fordele
• Bedre komfort og indeklima
• Bedre holdbarhed - og dermed længere levetid og bedre salgsværdi af huset
• Overvej om de nye vinduer skal kunne skærme for solen i de varme måneder
• Overvej om lydisolering har stor betydning i dit sommerhus.
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