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GODE RÅD DU
SKAL KENDE TIL

ENERGIBESPARELSE ER PENGE I BANKEN!
LÆR HVORDAN DU KAN SPARER.

Löwen Tegnestue

6 råd til hvordan du nemt og effektivt
kan lave energibesparelser!
1.

Alt starter med god planlægning

2.

Der kan være mange forskellige formål med at
energirenovere et hus. F.eks. kan formålet være et
bedre indeklima, at spare penge, slippe for træk og
kulde eller fordi der er et ønske om at gøre noget
godt for miljøet, eller sælge huset indenfor de næste
5-10 år. Lige meget hvad grunden eller formålet
måtte være, er det vigtigt, at der er en plan. Det
er her Löwen Tegnestue kan hjælpe, for vi ved, at
husets energimæssige tilstand har stor betydning for,
hvordan du skal gribe projektet an.

Optimér boligens
varmepumpesystem
Der ligger en stor energibesparelse i at udskifte
en gammel cirkulationspumpe med en ny, der er
A-mærket. En ny cirkulationspumpe kan spare op
imod 80% på pumpens elforbruget, så er du en af
de boligejere, som stadig ikke har skiftet din gamle
cirkulationspumpe ud med en ny lavenergipumpe,
kan du med fordel gøre det. Kort sagt - spare penge
på elregningen, sikre en bedre indekomfort og
mindske din årlige CO2 udledning ved at kontakte
Löwen Tegnestue, så hjælper vi med at finde den
rigtige løsning!

3.

Energieffektiv varmekilde
Det som regel dyrt at skifte varmekilden ud, men
det er samtidig også her, der kan være meget at
spare på varmeregningen. Har du f.eks. et gammelt
oliefyr, der er dyr i drift, er det især en god ide at se
på alternativerne. En vand-varmepumpe vil typisk
koste over 100.000 kr., mens udskiftning til pillefyr
kan klares for ca. 50.000 kr. Skiftes f.eks. oliefyret
i et parcelhus på ca. 120 kvadratmeter opnåes en
besparelse på ca. 14.000 kr. om året, og det er uanset
om der skiftes til varmepumpe eller pillefyr.
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4.

Efterisolering af vægge, gulv og luft

5.

Hvis en reduktion af boligens varmetab skal opnåes,
men udskiftningen af døre, vinduer eller gulv er for
omfattende, kan efterisolering være et udmærket
alternativ.
Der findes mange former for efterisolering, og det
er individuelt, hvad der passer bedst til netop din
boligtype. Er man ejer af et ældre huse er ydermuren
opført som hulmur, hvilket er en ydervæg, der
består af to vægge med et hulrum imellem. I
sådan et tilfælde er det relativt nemt og billigt at
isolere dette hulrum, som kan give et varmere hus
og besparelser på varmeregningen. Hos Löwen
Tegnestue kan vi hjælpe med netop din boliges
bedste isoleringsmulighed.

Udskiftning af vinduer
Huse med de bedste energimærkninger er godt
isoleret og har helt tætte vinduer og døre. Skulle dine
vinduer eller døre ikke holde ordentligt på varmen,
er en udskiftning en god investering. Gamle vinduer
kan give træk i boligen og er dårlige til at holde
på varmen. Skifter man derimod til nye vinduer
med trelags-energiglas, vil boligen blive mærkbar
varmere, have mindre træk og et bedre indeklima.
Det er vigtigt at notere sig, at omkostningerne
afhænger af antallet af vinduer, og at investeringen
har en længere tilbagebetalingstid end f.eks.
hulmursisolering. Kontakt Löwen Tegnestue,
så hjælper vi med udregningen og ser på dine
muligheder!

6.

Uisoleret rør smider varmen væk
Isolering af rør er som regel meget enkelt arbejde
– som har en meget stor effekt. Isolerer man
sine vand- og varmerør, kan det aflæses direkte
på varmeregningen. Har du uisoleret rør enten i
kælder eller i ikke boligrum kan det være en god
ide at gennemgå rørene for isolering og evt. isolere
rør med 50mm røreskåle. Kolde rør i opvarmede
rum, skal ikke overses, da isolering vil hjælpe mod
kondens på rørernes yderside.
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