
”Vi havde drømt om at få udskiftet vinduer 
og efterisoleret facaden siden 1985. Vi 
brugte også for meget olie og ville skifte 
til en mere fremtidssikret løsning, da vi 
skiftede til en luft til vand-varmepumpe,” 
fortæller Toni og Wilfried om det hus, som 
de i 1985 udvidede med en ny 1. sal. 

”Jeg havde selv serviceret oliefyret i 33 år, 
indtil det ikke længere var lovligt. Vi be-
kymrer os også om miljøet og klodens 
ressourcer, for det går galt en dag. Derfor 
traf vi beslutningen om at skifte,” siger 
Wilfried.

Drømmen om at give huset et visuelt løft 
ved at efterisolere facaden og skifte vin-
duerne måtte vente i nogle år, for Toni og 
Wilfried havde hverken tid eller penge til 
at gå i gang med projektet. ”Vi ville ikke 
have en stor gæld på grund af det,” for-
klarer de. ”Det allervigtigste ved projektet 
var husets udseende. Før var huset malet 
hvidt, og ydervæggene var gasbeton, nu 
ville vi have gule mursten,” understreger 
Toni. 

Vinduerne raslede og klaprede
Men parret levede også med de oprindelige 
vinduer, der efterhånden raslede og klapre-
de, når det blæste. ”Når det blæste, kunne 
man ikke sidde tæt ved vinduerne. Vi kunne 
også mærke træk og kuldestråling fra de 
kolde vægge,” siger Toni og Wilfried. Vi er 
i en forstad til København, hvor Toni og 
Wilfried har boet siden 1974. Tyske Wilfried 
mødte danske Toni, da han på en fornøjel-
sestur sejlede til Danmark. Siden har de 
fået to døtre og er også blevet bedstefor-
ældre. Toni er efterlønner efter at have 
arbejdet i banksektoren, mens Wilfried er 
pensioneret entreprenør-mekaniker.

Gennem de nye energivinduer kan man se 
ud i haven, hvor et ivrigt egern leder efter 
de valnødder, det tidligere har gravet ned. 
Og det var netop haven sammen med belig-
genheden tæt på vandet, parrets arbejds-
pladser og S-toget tæt på, der gjorde huset 
til det rigtige for Toni og Wilfried, da de 
købte huset.

Lavede selv alle beregninger
Det energiske par overlod ikke mange  
detaljer i deres energiforbedringer til 
fremmede: ”Vi lavede selv alle beregnin-
ger på, hvad vi kunne spare af penge med 

en anden type opvarmning og med nye 
vinduer og isolering af væggene udvendig. 
Til varmepumpen endte vi med et svensk 
firma. Som mekaniker kan jeg godt selv 
læste tekniske tegninger,” forklarer  
Wilfried. ”Så vi valgte faktisk en større 
varmepumpe, end installatøren foreslog, 
for det gav bedre mening.”

Finansieringen af projekterne stod parret 
selv for via lånet i huset, som de i forvejen 
havde omprioriteret. ”For luft til vand-var-
mepumpen handlede det primært om, 
hvad vi kunne spare fremover,” siger Toni 
og Wilfried.

”Når det gælder vinduerne, handlede det 
både om komfort og bedre isolering, så vi 
kunne holde bedre på varmen. På den 
måde ville vi jo spare på strømmen til vores 

varmepumpe,” siger Toni. ”Her brugte vi 
håndværkerfradraget til murerens arbejde 
til efterisoleringen af ydervægge og sokkel. 
Men her betød økonomien mindre, for det 
vigtigste var husets udseende.”

En nem proces
Når Toni og Wilfried tænker tilbage på  
deres energiforbedringer, så husker de 
arbejdet som nemt. Wilfried lavede ellers 
selv en del af det hårde arbejde og satte 
bl.a. selv vinduerne i og stod for alt det 
indvendige arbejde og var også med til at 
grave ned til soklen med håndkraft. ”Det 
sparede vi da penge på, men Wilfried 
kunne alligevel ikke have ladet være,”  
griner Toni.

Varmepumpen blev sat til på én dag og 
har kørt problemfrit siden. ”Når det gæl-
der ydervæggene, så valgte mureren alle 
materialer, så købte vi selv ind, og så brugte 
han materialerne. Han var virkelig dygtig 
og kompetent, og vi gik godt i spænd med 
ham,” siger Wilfried. 

Renoveringen er en succes
Mens egernet ude i haven tilfreds har fun-
det frem til sit forråd, kan Toni og Wilfried 

også konstatere, at deres projekter har 
været en succes: ”Vi har fået meget store 
besparelser. Det er vi ovenud tilfredse 
med,” understreger Toni. ”Vi havde drømt 
om at få lavet de ting i mange år, så det er 
en drøm, vi har fået opfyldt. Det er en  
meget stor tilfredsstillelse at få det gjort, 
og det er blevet så dejligt at bo i huset nu,” 
siger parret.

”Det er væsentligt billigere at varme op, 
der er mindre vedligeholdelse og klart 
bedre komfort. Miljøet har også en stor 
betydning, og det er godt at vide, at vi pga. 
varmepumpen også er med til at hjælpe 
miljøet,” siger Wilfried og bliver suppleret 
med Toni: ”Med den nye facade har vi 
også udseendemæssigt fået et helt andet 
hus. Det har vi fået mange positive kom-
mentarer til,” siger hun.

”Det trækker ikke længere fra hverken 
vinduer eller vægge, og de er også lune at 
røre på”, siger parret, som siden har fået 
isoleret etageadskillelsen og gulvet. ”Så nu 
mangler vi bare at blive færdige med køk-
kenet og bryggerset, og så er vores nye hus 
helt færdigt,” siger de. ”Vi har fået meget 
store besparelser. Det er vi ovenud tilfredse 
med. Det er en drøm, vi har fået opfyldt. 
Det er blevet så dejligt at bo i huset nu.”
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Med en række forbedringer over kort tid har Toni og Wilfried fået det hus,  
de havde drømt om i mange år. Det har givet markante besparelser, og et  
hus, som både er varmere og har fået et helt andet udtryk.

RENOVERINGER GAV  
MARKANTE BESPARELSER  
OG ET VISUELT LØFT TIL HUSET

GODE RÅD OVER HÆKKEN

Det er vigtigt at finde gode hånd-
værkere

Ansøg om evt. energitilskud hos  
et energiselskab, før du sætter 
arbejdet i gang

Udnyt håndværkerfradrag til 
arbejdsløn

“Vi har fået meget store besparelser. Det er vi  
ovenud tilfredse med. Det er en drøm, vi har fået 
opfyldt. Det er blevet så dejligt at bo i huset nu.” 

Toni og Wilfried

FAKTA OM HUSET

Hustype: Typehus 1960-1976

Byggeår: 1965 + 1985 (1. sal)

Areal: 188 m2

Energiløsninger: Luft til vand-varme-
pumpe, udskiftning af vinduer, isolering 
af facade, efterisolering af sokkel

Samlet investering for renoveringen: 
233.000 kr.

Samlet årlig besparelse for alle 
løsninger: 19.600 kr.
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Alle historier i casebanken er udtryk for boligejernes egne synspunkter og holdninger, ligesom
 tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kom

m
er fra boligejeren selv. D

er er brugt gennem
snitlige energipriser og korrigeret energiforbrugene efter vejret.


