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Energirenovering forøger værdien af din bolig
Sønderborg har en vision:
I 2029 skal hele området være CO2-neutralt.
Det er ambitiøst, men det er også realistisk, og det kan
lade sig gøre, hvis alle er med: borgere, virksomheder,
butikker, skoler, forsyningsselskaber og offentlige
institutioner. ProjectZero skal bidrage til et bedre
globalt klima – og hjælpe dig med at spare penge.

i en salgssituation. Derfor giver det god mening at sammentænke funktionalitet, komfort og energi, når du igangsætter
renovering af din bolig.
Ambitionen for ProjectZeros ZERObolig-koncept er at
bo billigere, bedre og mere klimaklogt.
Dette bakker vi som ZEROboligmæglere op om, og med dette
katalog får du gode råd og nyttig viden om energirenovering
og eksempler på, hvordan du som boligejer kan forbedre
energimærket af din bolig.

Bo billigere, bedre og mere klimaklogt
Din boligs energimærke har stor betydning for din bolig i drift
og handel, og et højere energimærke betyder kortere liggetid
hos din ejendomsmægler. Med stigende energipriser og
den lovpligtige energimærkning ved salg, er der nu en synlig
kobling mellem din boligs energiforbrug og din boligs værdi
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Få mere for boligen med et godt energimærke
Et godt energimærke på boligen giver både højere kvadratmeterpris og mindre nedslag, når boligen skal sælges. Flere
analyser fra ejendomsmæglerkæder og kreditforeninger viser,
at boliger i den bedste energiklasse i gennemsnit er næsten
70 % dyrere pr. m2 end boliger i den dårligste klasse. Boliger
med energimærke i energiklasse A, der er den bedste kategori
på skalaen, bliver solgt til en gennemsnitlig kvadratmeterpris,
der ligger 3 % højere end i energiklasse B og altså langt højere
end energiklasse G.

Sælgerne af de mest energivenlige huse slår desuden i gennemsnit kun 8 % af udbudsprisen, mens der må skæres
hele 19 % af den første udbudspris, hvis huset ligger i den
dårligste energiklasse. Boligens energimæssige tilstand har
altså direkte indvirkning på prisdannelsen af boligerne – fordi
boligkøbere er blevet mere energibevidste og går efter energivenlige boliger med gode energimærker.
Beliggenhed og den generelle vedligeholdelsesstand er
naturligvis stadig centrale faktorer i boligjagten, men boligens
energiforbrug er også blevet et vigtigt parameter i dag. Og
heldigvis er det for mange let at rette op på et dårligt energimærke og dermed tage nogle spring op ad energiskalaen.
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Hoppede fem trin på energimærkeskalaen
og sparer 20-25.000 kr. årligt
Familien Vanner skrottede oliefyret og installerede solceller, der nu laver gratis strøm til den nye varmepumpe.
Inspireret af venner investerede familien Vanner i et 6 kW
solcelleanlæg til deres 40 år gamle enfamiliehus. I samme
ombæring blev oliefyret skrottet til fordel for en luft til vand varmepumpe. Solcellerne producerer strøm, som varmepumpen
bruger til opvarmning – det sparer årligt familien 20.00025.000 kr. Sammen med termoruder og efterisolering har det
sendt dem fra D til A på energimærkeskalaen.
- Vi kan nu se fordelen ved at tænke helhedsorienteret. Med
skrotning af oliefyret til fordel for varmepumpen, der kører
på gratis strøm, er udsigten til en betydelig lavere energiregning kun til at blive i godt humør af, fortæller Dan Vanner,
og fortsætter: Varmepumpen kunne have været tilknyttet et
jordvarmeanlæg, men haven egner sig ikke til nedlægning af
jordslanger, og vi valgte det bedste alternativ, som for os er en
luft til vand varmepumpe.

Fra D til A2020
For at sikre at varmen bliver inden døre, blev alle vinduer i
stueetagen udskiftet til energitermoruder. Efterisolering, de
nye vinduer, solcelleanlægget og udskiftning af oliefyret er alle
med til, at parcelhuset er hoppet fem trin på energiskalaen og
derved har opnået den højeste energiklasse A2020.
- Vi er stolte af, at vores nye installationer har hævet husets
energimærke så meget, og det er ikke mindst et dejligt bevis
på, at der er mange fordele ved energirenovering, også hvis vi
i nær fremtid står over for en salgssituation, siger Dan Vanner.

Boligen er et enfamiliehu
s, opført i
1972 og beliggende i en
mindre landsby
uden for Sønderborg. Bo
ligen, der er på
174 m2,er fordelt på to
etager, opvarmes
med luft til vand varme
pumpe.
Boligen har gennemgå
et diverse
isoleringsforbedringer ige
nnem tiden
på loft, ved vinduer, dø
re,
vægge og gulve.

Den 185 m2 store vill
ai
Augustenborg er fra
1906
og tilkoblet fjernvarm
en.

Energimærket rykkede sig med få tiltag
og familien har fået et langt bedre indeklima
Augustenborg-familien tænkte fremsigtet og rykkede
med hulmursisolering og nye vinduer deres hus fra
energimærke F til E. Samtidig fik de køkkenet tilbage
som et hyggeligt samlingspunkt.
Da Louise Arnold og hendes mand Simon Engsig-Karup
valgte at energirenovere, var husets energimærke F. Nu er
mærket løftet op på næste trin, energiklasse E. Og der er
stadig mange muligheder for at løfte huset endnu højere op på
energimærkeskalaen, hvis en del af de renoveringsforslag, der
foreslås i boligens energimærkningsrapport, sættes i værk.
Bedre komfort i køkkenet
Før var køkkenet et sted, familien opholdt sig mindst muligt
– men udskiftning af køkkenvindue og isolering forbedrede
indeklimaet mærkbart, og gjorde det muligt at benytte det
vigtige rum som et komfortabelt samlingssted.
- Væggene er slet ikke kolde mere, og vi har fået mulighed for
at opholde os langt mere i køkkenet, efter at huset er blevet
hulmursisoleret, fortæller Louise Arnold og fortsætter: Det var
meningen, at vi på sigt skulle have skiftet vinduerne, men ved
at husets hulmur blev isoleret, kunne vi godt mærke, at kulden
nu kun kom fra vinduerne, så det eneste rigtige var at skifte dem
også. Og nu er her langt varmere at opholde sig i alle rum.

Energimærket har betydning
Når en bolig vedligeholdes, er det smart at tænke strategisk
og visionært. Energimærkningen af boligen giver et billede
af, hvor der er komfortmæssige og økonomiske fordele ved
energirenovering.
- Udover de tiltag vi allerede har lavet, er der både enkle og
tilgængelige ting vi kan gøre for at mindske udgifterne, og vi
stopper skam ikke endnu. I løbet af de næste par år er det
planen, at taget skal skiftes, og i den forbindelse isolerer vi
mere på loftet og i etageadskillelsen, fortæller Louise Arnold,
som ikke er i tvivl om, at huset også stiger i værdi, når energirenoveringer giver lavere forbrugsudgifter.

Hvor taber din bolig varme?
Taget, ydervæggene og vinduerne udgør klimaskærmen i dit
hus. Det er gennem klimaskærmen, at det største varmetab i
din bolig sker, og er der endda utætheder og unødig ventilation i klimaskærmen, er varmetabet endnu større.
Der kan altså spares meget energi ved at have fokus på energirenovering af tag, ydervægge og vinduer, og de tre elementer
er ofte de nemmeste at energirenovere – uden at der nødvendigvis skal laves en decideret ombygning.
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 gerne 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.
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Figuren viser, at 52 % varme forsvinder ud gennem vinduer,
tag og vægge - og 21 % tabes på grund af utætheder i
klimaskærmen.

Ydervægge
De fleste huse i Danmark har hulmure, men først efter
1960’erne blev de hulmursisoleret, da 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.

Vinduer
Der forsvinder typisk meget mere varme gennem én kvadratmeter vindue end gennem én kvadratmeter ydervæg. Derfor
er der et stort potentiale for energibesparelse ved at fokusere
på vinduerne.

• Huse med hulmur, men ingen hulmursisolering, kan nemt
efterisoleres udefra uden andre synlige spor

• Hvis dine et-lags vinduer allerede har en forsatsramme, kan
denne skiftes til et energiglas

• Mange parcelhuse har lette ydervægspartier beklædt med
træ. Det er en god idé at åbne væggen og etablere en
tætning på indersiden, så der kan efterisoleres og tætnes på
ydersiden

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

• Huse med ydervægge af massive letbetonblokke kan med
fordel efterisoleres udefra med isoleringsbats, som enten
pudses eller beklædes med en let beklædning
• Indvendig efterisolering skal altid udføres omhyggeligt.
Løsningen tager lidt plads i rummet, men giver samtidig
mulighed for at opholde sig tættere på ydervæggen, så
rummet bedre kan udnyttes

• Hvis du har et-lags vinduer, kan de gøres energirigtige ved
at tilføje en forsatsramme med energiglas

• Husk at tætne og isolere mellem vinduerne og ydervæggen,
både ved udskiftning og energirenovering af vinduer

TIL SALG

Energimærkning af din bolig
En god energiklasse giver ikke kun et lavere energiforbrug - det kan også forhøje din boligs salgsværdi.
Flere og flere huskøbere går først og fremmest efter
beliggenhed, derefter boligens energimærke.

Energimærkning af huse synliggør energiforbruget og giver
boligejeren viden om, hvordan det kan nedbringes. A betyder,
at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen
har et stort energiforbrug.

Når en bolig skal sælges, skal den have et gyldigt energimærke. Vurderingen af bygningens energimæssige tilstand
udføres af en professionel energikonsulent, som gennemgår
boligen fra kælder til kvist og udarbejder et energimærkningsdokument til boligejeren.

Energimærkningen består af to dele:
• En vurdering der viser hvor store energiudgifter, der er ved
boligen - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand

På energimærkeskalaen er kategori A delt op i 3 dele.
A2020 betyder at boligen opfylder kravene i bygningsreglement 2020.

• Et besparelsesforslag der viser, hvilke forbedringer det kan
svare sig at gennemføre i boligen. Besparelsesforslaget viser
også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis
man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering
eller energivinduer

A2015 og A2010 henviser begge til det bygningsreglement,
som bygningen opfylder, altså bygningsreglement 2015 og
2010.

Det er også muligt at få foretaget en energimærkning,
selvom man ikke ønsker at sælge lige nu.

Energimærke B svarer til opfyldelse af bygningsreglement
2008, samt de krav der i bygningsreglementet var gældende
for nybyggeri fra 1. april 2006.

Læs mere om energimærkning og bestilling af dette på
www.boligejer.dk
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Bliv inspireret af andres energibesparelser
Et nyt interaktivt kort giver dig mulighed for nemt at finde de
gode energispare-historier fra hele Sønderborg-området.
På ZEROmap.dk kan interesserede boligejere læse, hvad
andre boligejere har gjort for at spare energi gennem
energirenovering af boligen.

Du kan også se, hvordan husejere i dit område har energirenoveret. Idéen med ZEROmap.dk er at inspirere alle
boligejere til selv at komme i gang med at spare på energien
og spare penge.
Find din zeroboligmælger på ZEROmap.dk

ZEROmap.dk gør det muligt at filtrere og sortere i historierne
via et interaktivt rullegardin, så du kan vælge de cases, der
er relevante for din egen bolig – f.eks. hulmursisolering.
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