Vores værdier

Energiteam Danmark

Energirenovering

Energiteam Danmark er en dedikeret gruppe fra
Næstveds erhvervsliv, som tror på, at kvalitet og god
rådgivning gør en forskel for en vellykket energirenovering.

Se mere på www.energiteamdanmark.dk

– det er sund fornuft!

Arkitekt
White arkitekter A/S
www.white.dk
Charlotte Falstrup
T 88326631

Hvad skal du gøre?
Du skal kontakte en af EnergiteamDanmarks aktører,
så laver vi en aftale om besigtigelse af din bolig.

Tømrer og murer
Børge Jakobsen & søn A/S
www.bj-s.dk
Energivejleder Søren Bruun Jørgensen
T 55782207

Hvad gør vi?
Vores mål er med udgangspunkt i kundens bolig og behov,
i fællesskab med kunden, at vejlede og udføre relevante
energirenoveringer, med 1 fælles kontaktperson (projektstyring) – således, at kunden oplever energirenoveringen,
som en god og tryg ombygning.
Vi tænker i helheder, ikke kun i eget fag. Vi ser på hvad
der er bedst for huset/din investering, ikke hvad der gavner
den enkelte håndværker på kort sigt.
Vi er det trygge valg, og har bankernes opbakning fordi vi
sikrer værdien af investeringen.

Bedre indeklima, større komfort
Tilskud fra energiselskabet

VVS-installatør
Emil Hansen & søn
www.emil-hansen.dk
Energivejleder Michael Grebart
T 55721723

Elektriker
H&N gruppen A/S
www.hngruppen.dk
Energivejleder Ulrik Nielsen
T 55722215

Hvorfor energirenovere?
Dit hus er i forvejen en investering. En energirenovering
sikrer værdien af din bolig, samtidigt med at udgifterne til
driften holdes på et niveau, hvor der stadig er plads til at
betale af på realkreditlånet. Samtidig sikrer energirenoveringen husets byggetekniske kvalitet, og sikrer at huset er
rart at opholde sig i – ingen gener ved træk og kulde.

Vores samarbejdspartnere

Lavere varmeregning og højere salgspris

Vinduer og glas
Glarmester Sørensen Aps
www.glarmester-sørensen.dk
Energivejleder Kenneth Sørensen
T 26149039

Forsyningsvirksomhed
NK-forsyning A/S
www.nk-forsyning.dk
Energirådgiver Jess Pedersen
T 55785158

Vi samarbejder med

Vi søger en konstant udvikling af vores faglige viden
og nye tværfaglige samarbejder, med støtte fra:

Sydbank Næstved
Initiativtager og facilitator
Energiklyngecenter Sjælland
www.energiklyngecenter.dk

Vinhusgade 2 · 4700 Næstved
tlf. 74 37 48 20 · sydbank.dk

Faglig ekspertise og sparring
Videncenter for energibesparelser i bygninger
www.byggeriogenergi.dk

Åbningstider
mandag-fredag kl. 10-16
torsdag dog kl. 10-17.30

Vi gør det enkelt for dig
Energivejlederuddannelsen
www.energivejlederen.dk

Energiteam Danmark

Energioptimering af parcelhus - et typisk eksempel fra Energiteam Danmark
Komfort og merværdi

Parcelhusene fra 60erne har ofte et
stort potentiale for energiforbedring,
derfor har vi valgt dette typehus fra
perioden:

Energirenovering har mange sidegevinster: Huset bliver
mere komfortabelt, da trækgener og kolde overflader elimineres. En større renovering giver mulighed for at skræddersy husets rumfordeling til familiens behov.
Dagslys fra flere vinduer gør rummene lyse og venlige.
Og trænger huset til et nyt, moderne look, er en facaderenovering dét der skal til.

Byggeår: 1967
Størrelse: 120 m2 brutto
Loft: 100 mm isolering
Vægge: 75 mm isolering
Gulv: 50 mm isolering
Opvarmning: El-radiatorer
1) Isolering af loft
Loftet er i mange huse et oplagt sted
at starte. Varmen inde i huset stiger
opad, så det giver gode besparelser
at “bremse varmeflugten”. I dette
eksempel udlægges der ekstra 190
mm isolering. I udførelsen er det
vigtigt at sikre at tagrummet fortsat
er tilstrækkeligt ventileret.

2) Ny facade inkl. isolering
Trænger facaden til udskiftning,
eller har man lyst til at give huset et
nyt look, kan man samtidig isolere
væggene udefra. Udvendig facadeisolering giver lune og tørre vægge,
og kan eliminere problemer med fugt
og skimmel bag møbler og lignende.
I eksemplet er soklen også blevet
isoleret.

3) Nye vinduer og døre
Slut med kuldenedfald og blafrende
stearinlys! I eksemplet er alle vinduer og døre skiftet. Er vinduerne i
dit hus af nyere dato, kan det være
en mulighed at genbruge vinduerne
og kun udskifte selve ruderne til
lavenergiruder.

Klassisk typehus fra 1967 før renovering
Investering
(lånebeløb)

Årlig
besparelse

Årlig
udgift til lån

Lånets
løbetid

32.000 kr

5.700 kr

4.500 kr

10 år

2) Ny facade inklusive isolering

160.000 kr

5.600 kr

8.100 kr

30 år

3) Nye vinduer og døre

105.000 kr

9.000 kr

5.500 kr

30 år

4) Nyt varmeanlæg og radiatorer

125.000 kr

24.000 kr

8.400 kr

20 år

80.000 kr

9.200 kr

5.600 kr

20 år

1) Isolering af loft

5) Mekanisk ventilation

Illustration af mulig renovering

Få mere for boligen ved salg
Der er gode penge at tjene ved at gennemføre energibesparende tiltag. I gennemsnit bliver et almindeligt 70’er
hus 172.000 kr. mere værd, hvis det renoveres fra energiklasse G og op til C. Det svarer til 11 % af boligens pris.
Kilde: www.danmarkshuset.dk

Besparelserne kan ikke lægges sammen, kombinerede tiltag kræver en særskilt udregning.
Priserne tager udgangspunkt i det givne eksempel. Energiteam Danmark regner gerne et tilbud specifikt til dit hus.
Se mere om beregningens forudsætninger på www.energiteamdanmark.dk/eksempel

Ekstra gevinst - vi giver tilskud!
4) Nyt varmeanlæg

5) Mekanisk ventilation

Særligt i huse med elvarme eller oliefyr
kan der være en stor gevinst i at skifte
varmekilde. I dette eksempel skiftes elradiatorer til et vandbårent anlæg med
varmepumpe. Der er også andre gode
alternativer, f.eks. jordvarme, træpillefyr eller fjernvarme. Det er individuelt
hvad der er den bedste løsning for hus
og husejer.

Når huset er efterisoleret og har fået
nye vinduer, er det mere tæt. Dette er
en fordel, men kræver også omhyggelig udluftning for at indeklimaet er
godt. Alternativt installeres mekanisk
ventilation, som tilfører frisk luft, og
samtidig genvinder varmen fra den
brugte luft. Dette sparer energi og
giver god komfort.

Alle energiselskaber har en pligt til at deltage i
Danmarks nedbringelse af CO2-udslippet. En af
måderne er, at energiselskabet kan ”købe” din
besparelse når renoveringen er udført.
Bruger du Energiteam Danmark, fordobler vi
energiselskabets tilskud - en kontant gevinst du
ikke får hos andre udførende! Kontakt Energiteam Danmark for mere information.

