Når du alligevel skal

BYGGE OM
Et hjem skal være lunt, trygt og hyggeligt. Energirigtige løsninger giver
godt indeklima, komfort og besparelser på el- og varmeregningen hver
måned. Tænk også på lys, lyd, materialer og vedligeholdelse, så du kan
hygge dig hjemme.
Energirigtige løsninger er de mest bæredygtige og billigste i det lange løb.

Ekstra isolering i husets vægge, gulv og loft er med til at holde varmeregningen nede og til at holde varmen ude om sommeren.
Ruder med tre lag glas giver bedre komfort og energibesparelser.
Gulvvarme er både en økonomisk og miljørigtig løsning og kan sagtens
kombineres med for eksempel trægulve.

10 gode råd når du bygger om
1

Tænk rigeligt med naturligt lys ind fra starten. Husk LED-lys i hele huset. Du kan hente
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appen Lysguiden på sparenergi.dk
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Ventilation og radonsikring giver din famlie
en sund bolig. Moderne ventilationsanlæg

en varmepumpe den rigtige grønne løsning.
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større projekt. Så får du en samlet og holdbar løsning med styr på økonomi og proces.
Søg lokale rådgivere på nettet.

Er din bolig bygget eller ombygget i 19501980 kan den indeholde asbest eller PCB.
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Er du selvbygger, kan du hente inspiration
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En del ombygninger kræver byggetilladelse.

en sund bolig.
Benyt muligheden for at forbedre boligens
energimærke. Det betaler sig på lang sigt.
Spørg håndværkere med energivejlederuddannelse, hvad de kan tilbyde.
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Benyt en rådgiver, hvis du planlægger et

op til 500 kr. på elregningen hver måned.

Sørg for at få det fjernet korrekt for at få
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me, hvis det er muligt. Bor du på landet, er

skifter luft og udnytter varmen, så du sparer
Tal med din installatør om en god løsning.
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Skrot olie- eller gasfyr og skift til fjernvar-

på ByggeriOgEnergi.dk
Besøg Kvik Caféen på rådhuset så tidligt
som muligt i processen.
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Undersøg, om du få kan tilskud fra energiselskaber til energibesparelser, og om du
kan få håndværkerfradrag. 		
Se haandvaerkerfradrag.dk

Når du er i gang med at isolere en ombygning, kan det betale sig at efterisolere den
øvrige del af huset. Isolering af tage giver
især gevinst. Læs mere på sparenergi.dk

Find flere råd og uddybende information på sparenergi.dk
eller kom forbi til en kop kaffe og få hjælp til din byggesag
i Kvik Café, Lille Rådhusgade 7 i Sønderborg.
Der er åben mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-14.

