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Energirenovering øger værdien af din bolig
Der er penge at spare, hvis du tænker energi ind, når du renoverer din bolig. En
energirenoveret bolig bruger mindre varme, er billigere at bo i og højner salgsværdien.
Hør, hvordan du kommer i gang til:

Inspirationsmøde den 13. marts 2017 kl. 20 i Hou Hallen
(Kl. 19 holder Hou Fællesforum Generalforsamling - der er du også velkommen)
Danske boliger kan i gennemsnit spare mere end 30 procent på opvarmning af boligen ved at
energirenovere, viser beregninger fra Statens Byggeforsknings Institut. Du kan derfor med fordel tænke
energieffektive løsninger ind i hjemmet, hvis du ønsker at spare penge på energiregningen.
”Mange boligejere vælger at renovere boligen for at opnå et lavere energiforbrug. Samtidig ser vi en
tendens til, at boligen stiger i værdi, når energimærket bliver bedre. Generelt er energimærket blevet en
væsentlig parameter for potentielle købere”, lyder det fra Jesper Nørgaard fra Energistyrelsen.
Et hus på 100 m2 øger i snit salgsværdien med 40-55.000 kr., hver gang husets energimærke rykker en tak
op ad skalaen. Det viser en undersøgelse gennemført af Copenhagen Economics for Energistyrelsen.
Energimærkningen viser, hvor god energimæssig stand boligen er i, og synliggør energiforbruget og de
muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Energimærkningen er gyldig i 10 år.

Kom og hør om energirenoveringer
Som boligejer kan det være svært at vide, hvilke energiforbedringer der bedst tjener sig hjem eller tilfører
huset større værdi i forhold til komfort, indeklima og arkitektur. Skal man vælge at isolere sin bolig eller
udskifte vinduer for at undgå træk? Eller er det bedre at skifte træpillefyret ud med en varmepumpe?
Du kan få svar på dine spørgsmål den 13.3.2017, hvor Hou Lokalråd i samarbejde med Energistyrelsen
holder et inspirationsmøde om energirenovering. Fageksperter deltager på mødet, hvor du kan høre mere
om, hvordan du tænker energien ind i dit næste renoveringsprojekt. Du kan også blive klogere på
energimærkningen, som i dag er lovpligtig, hvis du skal sælge eller udleje en bolig over 60 m2.
LED-belysning

Er din pære LED?
En stigende andel danskere køber LED-belysning. Udfordringen for mange er dog stadig at
forstå, hvordan de vælger den rette pære med den rigtige lysstyrke og lyskvalitet. <Navn
på kommune> tilbyder derfor boligejere at komme til gratis inspirationsmøde om
LEDbelysning.
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De sidste 10 år har markedet for elpærer været i stor udvikling. I gamle dage skulle forbrugerne vælge
mellem en glødepære på 40 eller 60 watt. Det billede ser lidt anderledes ud i dag. Udvalget af forskellige
typer af pærer er vokset, og kompleksiteten i at vælge den rette lyskilde er steget betydeligt.
Alligevel ser vi, at andelen af danskere, der foretrækker LED-belysning, er kraftigt stigende. En undersøgelse
foretaget af Energistyrelsen fra 2015 viser blandt andet, at 74 % af de hustande, der bruger LED-pærer til
belysning, har købt disse pærer inden for det seneste år. Kun 13 % af husstandene havde købt LED for to år
siden.
”Det er positivt, at flere og flere danskere køber LED. LED er et miljømæssigt godt valg, og samtidig er der
mange penge at spare. Med LED er mulighederne blevet mange flere, vi oplever dog stadigvæk, at nogle
forbrugere er usikre på, hvordan de vælger den rigtige LED-pære, når de står nede i butikken eller søger på
internettet”, siger Signe Friis Christensen fra Energistyrelsen.
LED-pærer er et robust og energieffektivt alternativ til belysning i boligen. LED-pærer er lidt dyrere at købe,
men har til gengæld en rigtig lang levetid. I Energistyrelsens mobil-app ’Lysguiden’ får du hjælp til at finde
den bedste pære til din bolig og samtidig spare penge og energi.
Fakta om LED
Bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener
Levetid på op til 25.000 timer
Besparelse på op til 1.000 kr. i løbet af en enkelt pæres levetid
Indeholder ikke kviksølv og udgør derfor ikke

