Isolering af loft - helårshus
Hvis loftet er isoleret med mindre end 250
mm, er det en god idé at efterisolere det. Det
mindsker varmetabet gennem loftet, så du
sparer penge på varmeregningen, og giver dig et
mere behageligt indeklima.
Det bør du vælge
• Mindst 300 mm - efterisoler til mindst 300 mm eller 400
mm for at opnå lavenerginiveau. Lavenerginiveau giver den
bedste økonomi på lang sigt.

• Skift loftlemmen samtidig - Du bør også skifte loftlemmen
ud med en isoleret og tæt model i forbindelse med
efterisoleringen.
• Husk også ventilation - Hvis loftkonstruktionen samtidig
tætnes, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation
over isoleringen. Ellers kan der opstå fugtproblemer.

privat virksomhed med bygninger over 1000 m2
offentlig organisation med bygninger over 60m2
nuværende energimærkning er mere end 7 år
gammel (i visse tilfælde må der gå op til 10 år
mellem fornyelse).
Landbrugsbygninger skal ikke energimærkes.
Kontakt os for nærmere information.
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Så meget kan du cirka spare
Eksisterende
isoleringstykkelse

Besparelse pr. m2 ved
efterisolering til 300 mm

Besparelse pr. m2 ved
efterisolering til 400 mm

0mm

173 kWh

176 kWh

50mm

44 kWh

46 kWh

100mm

24 kWh

26 kWh

125mm

18 kWh

20 kWh

150mm

14 kWh

16 kWh

175mm

12 kWh

14 kWh

200mm

10 kWh

12 kWh

Omkostning ved given opvarmningskilde

Areal

Fjernvarme

0,9kr/kWh

Naturgas

0,8kr/kWh

Olie

1,1kr/kWh

El-opvarmning

2,2kr/kWh

Pillefyr

0,5kr/kWh

Brænde

0,55kr/kWh
Type

Ca pris pr. m2

100mm

150 kr/m2

150mm

175 kr/m2

200mm

200 kr/m2

300mm

225kr/m2

Besparelse i kWh

Besparelse i kroner pr. år

Investering

TBT
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• Bedre indeklima - Du får mindre træk og kulde, så
dit indeklima bliver bedre.
• Øget komfort - Du får nemmere ved at holde den
rette temperatur i boligen, så den bliver rarere at
være i.
• Forøgelse af husets værdi - Din bolig kan stige i
pris, når du foretager forbedringen – bl.a. fordi du
måske opnår et bedre energimærke.

• Mindre træk - Din bolig bliver tættere, så det ikke
længere trækker fra de steder, hvor du før var
generet af kulde og træk.
• Varmere overflader - Dit hus bliver bedre til at
holde på varmen, så du får mere gavn af de dele af
huset, der før var for kolde til at bruge i hverdagen.

Find en lokal håndværker
https://energi2020.dk/landbyenergi/håndværkerliste

Gennemgang af isolering af loft med håndværker
https://www.youtube.com/watch?v=x72MSnPxnYw

Gør-det-selv isolering af loft
https://www.youtube.com/watch?v=MWhs2Yi2co8
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