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Denne plan reducerer de årlige omkostninger til el, vand og varme med kr.
26.000,-, samtidig med, at boligens komfort og indeklima forbedres. Investeringen
på kr. 1.250.000,- omfatter konvertering fra el til gas, en komplet efterisolering
med nyt tag og indretning af boligen med nyt toilet på 1. sal. Dele af planen skal
gennemføres under alle omstændigheder, som led i bygningens vedligeholdelse.
Eksisterende energimærke fra hushandlen i 2014 er lagt til grund for planen.
Mægler vurderer at, husets værdi stiger med ca. 1 mio. kr.
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Fakta om boligen

Bolig Forbrug

Boligtype Fritliggende
enfamilieshus

Byggeår 1972

Opvarmet areal (m2) 153

Energikilde Brænde, Elektricitet

Energimærke 2014

Brænde
Forbrug 2,9 Kløvet

rummeter/år
Enhedspris 1.000,00 kr./Kløvet

rummeter
Samletudgift 2.890 kr./år
kWh pris 0,45 kr./kWh

Elektricitet
Forbrug 20.573 kWh/år
Enhedspris 1,65 kr./kWh
Samletudgift 33.945 kr./år
kWh pris 1,65 kr./kWh

CO₂ udledning 13,64 ton CO₂/år

Ønsker til boligen
Boligen trænger til vedligeholdelse med renovering af tag og facader samt konvertering fra nuværende
el-varme til en billigere varmeform. 15% af varmeforsyningen forventes at være fra brændeovnen.

I lagde vægt på, at husets markedsværdi som udgangspunkt skulle følge investeringen. Det på baggrund
af anbefalingen fra ejendomsmægler, som i forbindelse med jeres køb af boligen har vurderet, at den
gode beliggenhed giver mulighed for betydelige forbedringer, så længe herlighedsværdien på stedet ikke
forringes.

Derfor skal der tages stilling til anmærkningerne om tagkonstruktionen i tilstandsrapporten og de
forbedringsforslag, der fremgår af energimærket.

Udover energiforbedringerne og vedligeholdelsen har I ønsket, at boligen indvendigt moderniseres med
nyt køkken og nye badeværelser, herunder omfattes alle installationer og overfladebeklædninger.
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Renovering af køkkenet er allerede påbegyndt og skal også omfattes af planen. Der foreligger tilbud på
køkkenelementer, som skal regnes med i budgettet.

For at reducere besværet med vedligehold i fremtiden er der ønske om at alle udvendige flader renoveres
og at nye vinduer vælges i træ/alu, hvor der ikke skal males.

For at opnå bedre lysindfald og få fuldt udbytte af udsigten mod Furesø ønsker I, at vinduesarealet mod
vest optimeres og at der etableres supplerende tagvinduer. Anbefalinger af farver må gerne indgå i
planen.

Der ønskes energimærke efter gennemført renovering
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Anbefalede energiforbedringer i
prioriteret rækkefølge

Forbedringer

Nedenfor får du en prioriteret plan med forslag til forbedringer i din bolig, ud fra de ønsker og
muligheder, som du sammen med din BedreBolig-rådgiver er kommet frem til. Anbefalingerne viser bl.a.,
hvor meget du kan spare gennem hvert enkelt tiltag, hvis det foretages som enkeltståede tiltag. Mange
tiltag vil dog være en forudsætning for et andet, både i forhold til den praktiske udførelse og i forhold til
beregning af besparelsen. Her i planen får du en beskrivelse af de forudsætninger, der knytter sig til hvert
enkelt tiltag og et forslag til, hvordan udførelsen bedst tilrettelægges.

Alle de viste forbedringer er med i det samlede budget for BedreBolig-planen, hvor der også er taget
højde for de indbyrdes afhængigheder mellem tiltagene.

1. Etablering af ny varmeforsyning med ny, A-mærket gaskedel og solvarmeanlæg
på tag mod syd. Nyt varmeforderlingsanlæg med gulvvarme i stueetage og
radiatorer på 1. sal.

Beskrivelse
Varmeforsyningen konverteres fra el til gas. Husets el-radiotorer tages ned og der bliver installeret
ny A-mærket gaskedel, som bliver tilsluttet et nyt, vandbårent varmefordelingsanlæg bestående af
gulvvarme og radiatorer.

Den nuværende 100 liter el-vandvarmer fjernes og erstattes med ny 300 liter varmtvandsbeholder
tilsluttet kombineret sol- og gasvarme.

Der etableres nyt varmefordelingsanlæg med gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1. sal.
Radiatorer og gulvvarme dimensioneres til at køre med lav fremløbstemperatur (50/35)

Montering af solfanger på tagflade mod syd. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget
det nye varmeanlæg via varmeveksler. Overskudsvarme kan udnyttes til husets gulvvarme.

Gasfyret kan dermed slukkes i sommerhalvåret, hvor solvarmen forsyner det varme brugsvand og
komfort-varme til gulvene i badeværelser mv.

Installationerne på taget forberedes og installeres i forbindelse med renovering og efterisolering af
selve taget. Det giver nem adgang til føringsveje og minimerer omkostningerne til
installationsarbejdet. Solpanelerne integreres så vidt muligt i bygningens arkitektur.

Den samlede investering i varmeanlæg omfatter også nye gulve i stueetagen samt rørføring og alle
radiatorer/armaturer i systemet.

Besparelse: 17.000 kr./år Besparelse/CO₂: 9,55 ton./år Investering: 208.000 kr
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2. Nyt tag med tilføjelse af kvist mod vejen (vest) og et skråvindue mod haven (syd).
Altan/terrasse under udhæng mod vest nedlægges og arealet integreres i det
opvarmede areal.

Beskrivelse
Lette ydervægge i gavle og omkring badeværelser efterisoleres udvendigt. Den gamle beklædning
og isolering fjernes og de lette facadepartier genopbygges med tværgående klinkbygget
træbeklædning med så meget isolering, som den eksisterende plads under tagudhænget tillader,
uden at boligens indvendige areal formindskes. I kan sandsynligvis opnå en isoleringseffekt til 200
mm, hvis I vælger et højisolerende materiale til disse arealer. Træværket behandles med
træbeskyttelse i farve RAL 7016 Antracitgrå.

Skråvægge og skunke på 1. sal fremstår med henholdsvis 150 og 100 mm isolering. Konstruktionen
er ikke tæt, og der er mærkbar træk langs ydervæggene.

Hele førstesalen renoveres samtidig med, at taget udskiftet. Renoveringen giver førstesalen en ny
planløsning og isolering på minimum 300 mm overalt. Den nye konstruktion inddrager den nye
nuværende galvaltan og terrasse under udhænget mod vest. Det giver jer plads til at gentænke
ruminddelingen i hele stueetagen. Det bedste ved den nye konstruktion er dog, at I får en ny stue i
tagetagen, hvor store gavlvinduer mod vest giver udsigt til Furesø.

Budgettet for investeringerne er et estimat baseret på, at I gennemfører en komplet tagrenovering,
tilføjer to kviste mod vejen (nord), etablerer et tagvindue i skråvæg mod haven, og I etablerer et nyt
gavlparti mod vest. De indvendige overflader på førstesalen udføres i gips med væv og maling fra
gulv til kip.

Budgettet for døre og vinduer er dog samlet under ét særskilt budget.

Det eksisterende tag er i dårlig stand, og restlevetiden er begrænset. det bekræfter
tilstandsrapporten, der blev udarbejdet i forbindelse med ejerskifteforsikringen ved overtagelsen i
2014. I bør derfor påregne udgifter til vedligeholdelse inden for de næste par år, hvis ikke taget
bliver udskiftet i dette projekt.

Tætningerne i det nye tag sikrer mod utilsigtet luftstrøm (infiltration). Det  forhindrer, at der kan
trænge varm og fugtig luft ud id en uopvarmede del af konstruktionen, hvor fugten ellers kan gøre
skade. Når bygning er tæt, vil I også opleve, at der vil være mindre træk, og at komforten bliver
mærkbart forbedret. I kan lufte ud ved at regulere ventilerne i de nye vinduer. Det minimerer
luftstrømmen og sikrer, at der spares energi om natten.

Taget bør udskiftes i sammenhæng med de øvrige tiltag på den udvendige del af bygningen. Det
giver nemlig mulighed for, at I kan udnytte omkostninger til stilads og andre byggepladsfaciliteter
effektivt.

Besparelse: 5.800 kr./år Besparelse/CO₂: 2,10 ton./år Investering: 381.200 kr
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3. Udvendig renovering af facader og efterisolering af ydervægge og sokler.

Beskrivelse
Huset er bygget i gasbeton og fremstår tidstypisk med grå facade. Der er mindre og uvæsentlige
sætningsskader i murene, der eller fremstår i god stand.  Som led i den samlede renovering af
klimaskærmen udføres en udvendig efterisolering med 200 mm isolering. Afslutningsvist pudses
facaden i en lys og grå tone.

Facadeløsningen er estimeret at koste kr. 1.750,- pr. m² + kr. 30.000 til stillads.

Forbedringen reducerer varmetabet gennem ydervæggen betydeligt. Derudover vil væggens
indvendige overflade være varmere om vinteren, og der vil være en mærkbart bedre komfort i
husets opholdsrum. Samtidig vil facaden i et nyt og tidssvarende udtryk, hvor der er balance mellem
det nye tag, tagets udhæng, de nyrenoverede facadepartuer og de nye vinduer.

I forbindelse med at facaden renoveres, bliver soklen isoleret. Isoleringen reducerer varmetabet i
kuldebroen, der eksisterer i bygningens betonfundament, med mere end 75 procent. Det giver en
mærkbar forbedring i bygningens komfort og betydelige besparelser på varmeregningen.

Isoleringen sker ved, at der udgraves til cirka 60 cm under terræn langs soklen. Der bliver dog ikke
udgravet under den støbte sokkel. Der anvendes et 200 mm isoleringssystem, der sikrer en
helhedsløsning med den øvrige facade.

Besparelse: 7.600 kr./år Besparelse/CO₂: 2,77 ton./år Investering: 206.300 kr
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4. Alle vinduer udskiftes med nye vinduer i energiklasse B (2-lags), træ/alu.

Beskrivelse
Der indsættes nye træ-/alu-vinduer og -døre med energimærke B i hele bygningen. Farven vælges
som mat RAL 7016 Antracitgrå, som giver et markeret udtryk sammen med den grå/hvide facade og
det mørkegrå tag. Vinduerne er udvendigt vedligeholdesfrie, men de skal vaskes på både glas og
ramme med jævne mellemrum for at fastholde den flotte finish.

Vinduerne i gavlen mod vest bliver erstattet af tofløjede terrassedøre fra de to værelser i stueplanet.
Vinduerne bliver desuden erstattet af et samlet glasparti med endnu en terrassedør på førstesalen,
der vender mod den nye stålaltan og udsigten til Furesø. Den nuværende altan bliver nedlagt, og det
nye glasparti bliver indsat i plan med den øvrige gavl. Det udvider det opvarmede areal på
førstesalen med 10 m².

Alle nye vinduer har integrerede friluftskanaler. De nuværende vindueslysninger bliver trukket ud i
niveau med den nye facade, og de påmonteres en 3 cm lysningsdybde.

Der kommer ny hoved- og køkkendør i tilsvarende design. For at tyverisikre huset bedst muligt
bliver alle yderdøre leveret med låsetøj, der kræver nøgle både inden- og udendørs. Terrassedøren
kan kun låses indefra.

Besparelse: 4.800 kr./år Besparelse/CO₂: 1,72 ton./år Investering: 130.000 kr

Andre forbedringer

Forbedringer

Andre forbedringer dækker over tiltag i huset, der ikke nødvendigvis giver en klima- eller energimæssig
gevinst, men som af andre årsager kan være gode for dig at få med i planen. Sammen med
energiforbedringerne kan de give dig en helhedsløsning, der øger din boligs komfort og husets
salgsværdi. Og samtidig kan der være en økonomisk fordel i at disse forbedringer indgår i det samlede
projekt.

Ny indretning af 1. sal.

Beskrivelse
Indvendig renovering af 1.sal med gipsvægge, filt og maling af både træværk og vægge. Indretning af
lave skabe langs skråvægge, så I kan udnytte skunkene. Alle vægflader holdes i mat RAL 9010
renhvid og træværk i halvblank RAL 7040 Grå.

Investering: 25.000 kr
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Etablering af lille badeværelse på 1. sal

Beskrivelse
Tekøkken på 1. sal ombygges til nyt badeværelse med klinker i bruseniche, øvrigt gulv og væg op til
200 cm. På væggen over 200 cm udføres filt og maling. Der etableres et nyt standardtoilet og en ny
bordplade med integreret håndvask samt nye armaturer med skjult rørføring. Det bliver udført i
standardklinker i lys grå/hvid tone.

Investering: 70.000 kr

Renovering af køkken

Beskrivelse
Det gamle køkken fjernes, og der etableres et nyt elementkøkken med nye installationer overalt og
med skjult rørføring.  Der foreligger et overslag på leverance af køkkenelementer fra HTH på kr.
90.000,- hvortil I bør påregne installation og montering for kr. 30.000.

Investering: 120.000 kr

Ny indretning af al-rum og børnværelser

Beskrivelse
Husets centrale al-rum i tilknytning til køkkenet, samt de to tilstødende værelser, renoveres med
nye gipsvægge, filt og maling, samt nye døre og træpaneler. Løsningen integreres med det nye
varmefordelingsanlæg hvor føringsveje for både el, tv, internet og varme så vidt muligt integreres i
gulvkonstruktionen. Farver holdes i mat RAL 9010 Renhvid på vægge og halvblank RAL 9010 Renhvid
på paneler, døre og andet træværk.

Investering: 25.000 kr

Ny stålaltan på vestgavl

Beskrivelse
På vestgavlen mod Furesø bliver der etableret en altan udført som cirkelafsnit i vinduespartiets
bredde med en pilhøjde på cirka en meter. Altanen står på to søjler, og alt er udført i galvaniseret
stål.

Investering: 20.000 kr
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Forhold omkring adfærd
Adfærd spiller en stor rolle både for indeklimaet og for energiforbruget. Mange opnår ikke den fulde
beregnede energibesparelse, bl.a. fordi deres adfærd i boligen ændrer sig, når husets indeklima
forbedres. De begynder måske at bruge flere af boligens rum eller lignende.

Derfor skal du være opmærksom på, at den øgede komfort kan betyde, at du bruger din bolig anderledes
efter forbedringerne. Og det kan igen betyde, at dit energiforbrug stiger. Hav det i baghovedet, når du
sammenholder BedreBolig-budgettet med din boligs samlede økonomi.

Gode adfærdsråd, hvis du vil spare på energien og forbedre dit indeklima:
• Luft ud to til tre gange om dagen i fem til ti minutter
• Luk for varmen, mens du lufter ud
• Undgå at tørre tøj indendørs
• Brug emhætte under madlavning
• Luft ud efter badning og når du har gjort rent med vand
• Sluk lys og elektrisk udstyr, når det ikke bruges
• Tjek at boligens automatik for varme, lys og ventilation er indstillet korrekt

Når I har gennemført denne BedreBolig-plan, bør I periodisk udlufte manuelt, så I sikrer et godt
indeklima. De nye vinduer er forsynet med friskluftventiler, som hjælper med at skabe et godt indeklima.
Men når der er flere personer hjemme, og I udfører aktiviteter, der belaster klimaet med fugt og lugt, er
det nødvendigt, at I lufter ud via døre og vinduer. I fyringssæonen kan I med fordel gøre
udluftningsperioderne kortere, men hyppigere. Vær i øvrigt opmærksom på, at et vindue, der permanent
står på klem, giver et stort varmetab.

De nye installationer har behov for service og vedligeholdelse. I kan med fordel tegne en serviceaftale om
tilsyn af gasinstallationer og solvarmeanlæg. Det er indregnet som en fast omkostning i varmeudgiften
med kr. 1.500 årligt.

I skal selv indstille varmesystemet til årstiderne ved at betjene panelet på gaskedlen. Systemet er
indrettet med en sommer-stop-funktion, som gør at, kedlen kan slukkes helt om sommeren.
Cirkulationspumpen og styringen til solvarmeanlægget skal ikke slukkes, da varmeforsyningen vil komme
derfra om sommeren.

I kan undgå, at der bliver for varmt i de sydvendte rum ved at trække for om dagen. Hvis der alligevel
bliver for varmt, kan udvendige skodder, persienner eller markiser hjælpe. Indvendige persienner
afskærmer med ca. 30 % sammenlignet med ca. 70% afskærmning for udvendige løsninger.

Når I tørrer tøj indendørs om vinteren, er det vigtigt at ventilere fugten direkte ud, så den ikke påvirker
indeklimaet i resten af bygningen. Det anbefales, at I benytter tørrepladsen under det udendørs halvtag -
det gælder også om vinteren.

Husk, at lukke spjæld til ildsteder, de ikke er i brug. Dermed undgår I unødigt varmetab. Et åbent spjæld
svarer til et åbent vindue.

I kan øge komforten og undgå gennemtræk ved at holde mellemdøre lukkede.
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Samlet budget

Nøgletal

Energibesparelser

Brænde 1,6 Kløvet
rummeter/år

1.600 kr/år

Elektricitet 20.336 kWh/år
33.500 kr/år

Naturgas -896,4 m³/år
-9.100 kr/år

CO₂ besparelse 11,47 ton CO₂/år

Investering

Projektsum for
energibesparelsestiltag 925.400 kr.

Projektsum for andre forbedringer 260.000 kr.

BedreBolig-rådgivning 68.750 kr.

Samlede projektsum 1.254.100 kr.

Besparelse 26.000 kr./år Investering 1.254.100 kr.

Tilskudsmulighed 4.632 kr.

Kommentarer til budget

Nøgletallene er beregnet ved at sammenligne energipriser fra Energistyrelsens prisstatistik for 1. kvartal
2014 med energibehovet. Fordi I planlægger at konvertere til en ny varmeforsyning, er det mest optimalt
at beregne energiforbruget fremfor at tage udgangspunkt i jeres nuværende energiforbrug.
Beregningerne er baseret på reglerne for energirammeberegning af bygninger jf. bygningsreglementet.
Bygningsdata er overført fra energimærke fra 2014, og det er opdateret, hvor det var relevant.

Der er forbedringer på både klimaskærm og installationer. Besparelserne er indbyrdes afhængige.
Budgettet kan derfor ikke sammenlignes med en simpel sammentælling af de enkelte tiltag.

Der er indregnet omkostninger til rådgivning, projektering og byggeledelse med følgende ydelser, hvor
der supplerende til den almindelige kvalitetskontrol, udføres kontrol efter relevante BedreBolig-tjeklister.
Den samlede rådgivningshonorar dækker:

- Screening, BedreBolig-plan og skitseprojekt, BedreBolig-tjekliste 4
- Projektering: Ansøgning vedrørende byggetilladelse og projektudbud, BedreBolig-tjekliste 8
- Vurdering af løsningsforslag i tilbud og indhentning af tilbud som bygherre, BedreBolig-tjekliste 8
- Byggemøder og energifaglige tilsyn, BedreBolig-tjekliste 9 og 10
- Afleveringstjek, BedreBolig-tjekliste 11

Grundlaget for tilskud er beregnet efter Energistyrelsens standardværdikatalog for energibesparelser i
boliger, som følger:
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- 36 m² vinduer á 170               6120 kWh/år
- 20 m² let facade á 15               300 kWh/år
- 60 m² tung facade á 32          1920 kWh/år
- 132 m² tag á 15                       1980 kWh/år
- el-til-gas-konvertering                0 kWh/år
- 7 m² Solvarmeanlæg              1869 kWh/år
____________________________________
Total                                         12.189 kWh/år

Der er indhentet tilbud fra naturgasselskabet HMN om overdragelse af de realiserede besparelser mod et
tilskud på kr. 0,38 pr kWh/år, inklusive moms. Hvis I realiserer i projektet i år (2014) er der mulighed for,
at I kan få håndværkerfradag. Det er ikke medregnet i budgettet.

Alle investeringer er fastsat som skøn. Det gælder dog ikke elemenerne til det nye køkken, der koster kr.
80.000 inklusive moms.

Viser du budgettet til din bank, vil de formentlig have brug for at vide en række ting om de beregninger,
budgettet bygger på:

• De forskellige udregninger af, hvad du kan spare ved at gennemføre de forskellige tiltag, er baseret
på de opmålinger og registreringer, som BedreBolig-rådgiveren har gennemført og den viden der i
øvrigt er om huse af samme type som dit.

• Brændselsforbrug og -priser er baseret på de oplysninger, du selv har givet om det faktiske forbrug,
med mindre andet er anført.

• Det oplyste forbrug er graddagskorrigeret. Det betyder, at der er taget højde for, at vind og vejr er
forskelligt i løbet af et år, og at alle besparelser og forbrug i budgettet derfor gælder for et dansk
standard-år.

Hvis du senere vil sammenligne BedreBolig-planen med den besparelse, du rent faktisk opnår et af de
efterfølgende år, skal du derfor huske også at graddagskorrigere den opnåede besparelse. Det kan
BedreBolig-rådgiveren eventuelt hjælpe dig med i forbindelse med 1-års opfølgningen, når planen er
realiseret.

På www.bedrebolig.dk kan du få et vejledende overblik over, hvordan du kan finansiere dit Bedre-Bolig-
projekt og læse mere om de forskellige forudsætninger for beregningerne.
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Samlet konklusion
Nedenfor får du et samlet resumé af din BedreBolig-plan med fokus på de ting, der især er relevante for
dig at være opmærksom på. Det kan f.eks. være anbefaling af en bestemt timing i forhold til rækkefølgen
af tiltagene og argumenter for den samlede løsning. Det kan også være eventuelle vanskeligheder, der
kan opstå i forbindelse med arbejdet eller forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vælger ikke at
gennemføre tiltagene.

Jeg har taget udgangspunkt i vores møde på ejendommen, hvor du og din familie var til stede og hvor vi
sammen kortlagde jeres situation og de ønsker som I gjorde rede for. I har overtaget huset for nogle
måneder siden og er nu i færd med at tilrettelægge de ændringer og forbedringer, der er behov for.

Planen omfatter et komplet renoveringsprojekt, hvor boligens varmeforsyning ændres fra el til naturgas
og hvor selve bygningen ombygges med udvidet 1. sal, nyt tag, nye vinduer og renovering af facader og
sokler. Der er relativt store energibesparelser at hente ved renovering af ydervægge af gasbeton. Men
også de nye vinduer og efterisolering i forbindelse med udskiftning af taget bidrager til, at projektet som
helhed giver besparelser på i alt kr. 26.000,- med de nuværende energipriser.

Den samlede investering er beregnet til størrelsesorden kr. 1,25 mio. inklusive moms, og realisering af
planen kræver byggetilladelse.  Der er søgt om tilladelse hos myndighederne eller indhentet tilbud fra
håndværkere. Der foreligger dog et tilbud på køkkenelementer og en tilhørende planløsning, der er
integreret i det samlede projekt.

Der er et vedligeholdelsesbehov på boligen, som den fremstår nu. Det gælder tagbelægningen, mindre
sætningsskader i murværk og vinduesrammer, der trænger til maling og mindre reparationer. Selvom
BedreBolig-planen ikke gennemføres, er I nødt til at gennemføre disse forbedringer inden for et år eller
to. Det vil koste cirka kr. 300.000, hvoraf tagbelægning samt etablering af stillads og genlænder er de
største poster. Denne løsning giver dog kun meget beskedne energibesparelser og vil ikke øge boligens
komfort eller indfri jeres øvrige ønsker.

Der vil være en høj grad af synergi, hvis I foretager forbedringerne i en sammenhængende proces. I bør
derfor realisere denne BedreBolig-plan som et samlet projekt inden den kommende fyringssæson
begynder.

Jeg har udleveret et hæfte fra Energistyrelsens Videncenteret for energibesparelser i bygninger, som
blandt andet beskriver energiløsninger for de tiltag, der indgår i planen. Materialet kan også ses på
www.byggeriogenergi.dk

Varmepumpe er fravalgt som løsning, der der ikke er tilstrækkeligt areal til jordvarme, og en overjordisk
løsning vil forstyrre både visuelt og støjmæssigt. Naturgas er det bedste valg for jer, da der er
tilslutningsmuligheder. Fordele ved gasvarme er bl.a., at varmefordelingen bliver bedre, fordi de n bliver
vandbåren, og fordi energiformen er væsentligt billigere end den nuværende el-løsning.

Naturgasselskabet HMN har informeret mig om, at der generelt er en tendens til, at energiforbruger
stiger ved konvertering fra el til gas. Det skyldes, at boligejere oftest udnytter den øgede komfort, som et
vandbårent varmefordelingsanlæg giver. Det øger typisk varmeforbruget med op til 15 procent. Det er
ikke indregnet i BedreBolig-planens budget, men det kan altså vise sig at betyde noget i praksis.

I har oplyst, at en ejedomsmægler har vurderet, at et gennemgribende moderniseringsprojekt, som
skitseret i denne BedreBolig-plan, kan øge ejendommens værdi med op mod en million kroner. Det
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skyldes bl.a. huset gode beliggenhed. I kan derfor forvente, at husets markedsværdi stiger i cirka samme
størrelsesorden som investeringen, der skal til for at realisere jeres BedreBolig-plan.

Når BedreBolig-planen er realiseret, vil besværet med vedligeholdelse være reduceret betydeligt. I kan
forvente, at der først vil være behov for at vedligeholde om 10 - 15 år, når de pudsede facader skal friskes
med ny maling.

Lysindfaldet bliver forbedret af de større vinduesarealer, den nye kvist mod vest og gennem bevidst farve-
og materialevalg.

BedreBolig-planen omfatter et nyt badeværelse i tagetagen samt renovering af køkken med nye
installationer og elementer.

I har fået rådgivning om, hvordan I bedste muligt bruger boligen er renoveringen. Vi talte blandt andet om
fordele ved at benytte persienner, især ved de sydlige vinduer, og hvordan I sikrer tilstrækkelig ventilation
i det daglige ved at være opmærksom på at lufte ud. Det kan I fx gøre, når I er i gang med andre gøremål i
huset.
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BedreBolig-rådgivning

Ydet rådgivning

Oplysning om relevante energiforbedrende tiltag, herunder vand- og elforbrug

Oplysning om ikke energimæssige fordele, så som komfort og indeklima

Adfærds betydning for energibesparelser

Forudsætninger for beregninger

Tilskuds- og fradagsmuligheder

Forsikringsforhold

Mulighed for BedreBolig-rådgivning i forbindelse med gennemførelse af renovering

Oplysning om faglig baggrund

Andet: Der er oplyst om, at jeg ikke kan foretage energimærkning når jeg er engageret som
rådgiver på et BedreBolig-projekt. Ønsket om efterfølgende opdatering af energimærke
henvises derfor til den konsulent der har udført det foreliggende energimærke.

Grundlag for rådgivning

Kortlægning foretaget af:

Hele boligen

Dele af boligen

Udvalgte bygningsdele

Ydelser leveret på baggrund af:

BedreBolig-standardkontrakt

Tjeklister for BedreBolig-rådgiver

Energimærkningsrapport

Tilstandsrapport

Lokalplan

Andet: Bilag 4 til BedreBolig-vejledning: Tjekliste for screening

Aftale om kommenende ydelser:

BedreBolig-projekt: Jeg er engageret til at medvirke ved projektering og byggeledelse
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