SPILDER DIN BOLIG
ENERGIEN?
- Find svaret med din Energivejleder

HVORFOR EN ENERGIVEJLEDER?
Der er mange fordele ved at tale med en energivejleder, inden du som husejer påbegynder et renoveringsprojekt.
Til at starte med kan energivejlederen give dig en
samlet vurdering af, hvordan du vil kunne forbedre
varmeøkonomien og komforten i dit hus.
Når du bruger en energivejleder, får du også vejledning om, hvilke forslag der bedst betaler sig for dig i
prioriteret rækkefølge.
I planlægningen af arbejdet får du en klar stemme,
som kan vejlede dig om valg af underentreprenører og
materialer. Du kan læne dig op ad din energivejleder,
hvis du er i tvivl om et aspekt af dit byggeprojekt.
Når du sætter arbejdet i gang, får du professionel
støtte til indgå aftaler med de forskellige parter. Det
sikrer, at projektet holdes på sporet.

SÅ MEGET ER DER AT HENTE
Udover at forbedre komforten i dit hjem er der også
gode økonomiske grunde til at kontakte en energivejleder, når du skal renovere.
En boligs energieffektivitet vurderes i energimærkningsordningen på en skala fra A til G.
En analyse fra Realkredit Danmark viser, at ved at
rykke bare et niveau op i energimærke, sparer et parcelhus på 140 m2 gennemsnitligt 2.160 kr. om året.
Samme analyse viser, at en forbedring på blot et
enkelt niveau i energimærkningsordningen bør kunne
forhøje en boligs salgsværdi med omkring 70.000 kr.
Tag kontakt til en energivejleder for at høre mere
om, hvordan du med fordel kan forbedre boligens
energimærke, hvis du skal renovere.

ENERGIFORBRUG VED FORSKELLIGE
ENERGIMÆRKER
Anslået årlig
energiudgift i
kroner

A

8.610

B

11.121

C

12.880

D

15.023

E

17.465

F

19.411

Anslået årlig energi-udgift for et 140 m2 hjem fordelt
på energimærke (G-klasse undtaget). (Det faktiske
energiforbrug i en konkret bolig afhænger meget af
energiforbrug, antal familiemedlemmer og familiens
livsstil.)
Kilde: Realkredit Danmark

DIN ENERGIVEJLEDER
Hvis du ikke allerede er i kontakt med en energivejleder, kan du finde en på
www.energivejlederen.dk
Du er også velkommen til at ringe til Energivejledersekretariatet på telefon 72 20 22 55. Så hjælper vi dig
gerne med at komme i kontakt med en Energivejleder.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Du kan finde flere oplysninger om energibesparelser
her:
•
•
•
•

Energivejlederen - www.energivejlederen.dk
Go’Energi - www.goenergi.dk
Videncenter for energibesparelse i bygninger www.byggeriogenergi.dk
Energitjenesten - www.byggerietsenergiforum.dk

Din energivejleder

Stempel/logo

Energivejledersekretariatet
Teknologisk Institut
Gregersensvej 2
2630 Taastrup
Tlf. 72 20 22 55
energivejlederen@teknologisk.dk
www.energivejlederen.dk

HVEM ER ENERGIVEJLEDERNE?
Energivejlederne er faguddannede håndværkere og
installatører m.fl., som har efteruddannet sig til
bedre at kunne vejlede kunderne om mulighederne
for at spare energi.
Energivejlederne har deres faglige ståsted enten
indenfor bygningers klimaskærm (eksempelvis facade
og tag) eller de tekniske installationer, men har med
energivejlederuddannelsen kompetencer til at se på
bygningen i sin helhed.

Når danske boligejere søger råd om renovering, er
den første, de spørger, ofte deres håndværker.
Energivejlederuddannelsens formål er at give håndværkere en endnu bedre mulighed for at opfylde
deres kunders behov.
Bag udviklingen af uddannelsen står Dansk Byggeri og
Tekniq sammen med Teknologisk Institut, Videncenter
for energibesparelser i bygninger og Energitjenesten.
Initiativet har modtaget støtte fra Energistyrelsen.

