
De fleste danske huse er faktisk underisolerede. Hvis du vil opnå stor reduktion af dine 
varmeudgifter og CO2-udledning, er efterisolering det første, du skal gøre. Især hvis huset er 
fra før 1979, hvor isoleringen ofte er særlig sparsom. Først når isoleringen er i orden, kan du 
få skræddersyet den bedste og billigste varmeløsning til netop dit hus. Læs meget mere på 
www.energisparebolig.dk.

Dit hus skal være velisoleret. Så få efterisoleret grun-
digt, før du gennemfører andre energibesparelser. 
Et dårligt isoleret hus er nemlig altid for dyrt i drift, 
og du kan ikke få det optimale ud af andre energi-
forbedringer såsom jordvarme eller solvarme.
 Mange bliver også overrasket over, hvor tydeligt 
behageligere husets indeklima bliver oven på en  
efterisolering. Du undgår koldt træk og skimmel-
svamp. Desuden forbedrer det husets vedligehol-
delsestilstand og handelsværdi.
 Særligt i ældre huse er der gerne store gevinster 
at hente ved efterisolering. Ældre danske huse er 
generelt underisolerede, og der er mange af dem. 
De fleste af alle parcelhuse i Danmark er bygget 
før 1979, hvor de første væsentlige stramninger af 
isoleringskravene blev indført. Og i dag er isolerings-
kravene endnu større.
 Det er især efterisolering af ydervæggene, loftet 
og skunkrum, der giver de helt store besparelser. I 
ældre huse kan der også opnås fordele ved at isol-
ere under gulve i stueplan. Og så kan mange opnå 
fine fortjenester ved en ganske billig og nem efter-
isolering af husets rør til varme og varmt vand.

Du kan opnå besparelser overalt i huset med efter-
isolering. Her viser vi bare et enkelt eksempel: Nemlig 
hvor meget man kan spare ved at isolere på et fladt 
loft over et hus på 120 kvadratmeter og med oliefyr. 
Prisen på olie er sat til 10 kr. pr. liter. Ved naturgas 
er besparelsen ca. 10 procent mindre og ved fjern-
varme 20-60 procent mindre.

I dag bruger de fleste mineraluld til isolering af pri-
vate huse. Mineraluld består af meget tynde tråde 
af glas eller stenmateriale, som ikke kan brænde. 
Derfor virker isoleringen også brandhæmmende. 
Evnen til at isolere mod kulde (og varme) skyldes, 
at luften mellem trådene står stille og derfor brem-
ser varmen. En typisk mineraluldsmåtte består af 99 
procent luft og 1 procent tråde.

Efterisoler allerførst og få 
markant lavere varmeregning

klik dig ind på

energisparebolig.dk
og spar penge og hjælp klimaet

noget for dig?
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sådan fungerer isolering

så meget sparer du

Øget 
isolering 
på loft

Sparet 
fyringsolie 
årligt

Sparede 
kroner 
årligt

Sparet 
CO2 årligt

Fra 0 til 300 mm 2000-2300 liter 21.500 kr. 6.820 kilo

Fra 300 til 400 mm 50-75 liter 625 kr. 200 kilo



Til isolering af ydervægge bruger man 
ofte polystyrenkugler, mens man ofte 
bruger polystyrenplader til isolering 
i beton og mod jord. Men der er også 
kommet andre isoleringsmaterialer, bl.a. 
baseret på naturmaterialer som tang,  
papir og muslingeskaller.
 Bemærk, at der skal tages særlige 
hensyn ved isolering af meget gam-
le huse, bindingsværkshuse mv. Alt 
dette og mere til kan du læse om på  
www.energisparebolig.dk under menu-
punktet Isolering.

Nogle efterisoleringsopgaver kan du 
selv klare – for eksempel en simpel 
efterisolering på vandret loft. Men ved 
isolering af hulrum i vægge, under gulve, 
uden på ydervægge osv. har du brug for 
en fagmand.
 Normalt er det en god idé at vælge 
en lokal håndværker til mindre opgaver. 
Små virksomheder er ofte mere fleksible 
og prioriterer også en lille opgave. Ved 
større opgaver kan du nogle gange med 
fordel vælge en større virksomhed med 
flere folk og måske et større erfarings-
grundlag. Det gælder især, hvis opgaven 
ikke kun omfatter isolering, men også 
renovering af mure, træværk osv.
 Ved omfattende opgaver er det en god 
idé at få en uvildig rådgiver – typisk en 
bygningsrådgiver eller en arkitekt. Det 
kan ofte give dig en bedre løsning og 
spare fordyrende tilretninger bagefter.

Det skal der ske, hvis du vælger at efter-
isolere dit hus:
•	 	Få	 styr	på	 tilladelser	og	 regler	 (spørg	

kommunen).
•	 	Ved	større	opgaver	kan	du	med	fordel	

indhente 2-3 tilbud fra fagfolk.
•	 	Bed	om	en	tidsplan	for	installationen.
•	 	De	fleste	efterisoleringsopgaver	med-

fører ikke specielt store gener under 
arbejdet. Der skal være adgang til de 
steder, som skal isoleres (for eksempel 
loftet), og der skal sikkert stå isolerings-
materialer i have eller carport nogle 
dage. Men ellers er det stort set kun 
ved indvendig isolering af ydervægge, 
at det daglige liv i huset påvirkes. Da 
bygger håndværkeren nemlig et skelet 
af lægter eller stålprofiler lige foran 
dine vægge, fylder op med isolering 
og sætter en ny væg udenpå. Du skal 
derfor tømme de berørte værelser for 
møbler eller sætte dem tildækket midt 
i rummet. Rummet bliver også lidt 
mindre end før.

•	 	Gennemgå	 det	 udførte	 arbejde	 med	
installatøren umiddelbart efter færdig-
gørelsen. Orienter selv dit forsikrings-
selskab og anmeld ændringerne til 
BBR-registret.

Der er en hel række fordele ved en god 
efterisolering:
•	 	Varmeregningen	falder.
•	 	Reduktion	i	CO2-udledning.
•	 	Bedre	indemiljø.
•	 	Huset	bliver	mere	værd.
•	 	Men	du	skal	måske	lufte	lidt	oftere	ud.

klik dig ind på

energisparebolig.dk
og spar penge og hjælp klimaet
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fordele og ulemper

kom godt i gang test dit hus og spar 
mange penge
Klik ind på Energisparebolig.dk, 
test dit eget hus og vind præmier. 
Det tager kun et par minutter og 
giver dig en kvik-guide til netop 
dit hus med råd om en række 
store sparemuligheder. Du kan 
spare mange tusinde kroner år-
ligt og kan typisk samtidig ned-
sætte dit CO2-udslip med flere 
tons om året. En meget vigtig ind-
sats for klimaet.

8 veje til store  
besparelser
På Energisparebolig.dk finder 
du også et righoldigt ”leksikon” 
om 8 særlig effektive og klima-
venlige sparemuligheder til dit 
hus. Om økonomien, teknikken, 
hvordan det fungerer praktisk, 
gode tips og andres erfaringer: 
Efterisolering • Bedre vinduer  
• Solvarme • Biobrændsel • Jord-
varme • Luft til vand-varme pumpe  
• Luft til luft-varmepumpe • Sol-
celler.

en del af  
”1 ton mindre”
Energisparebolig.dk er en del af 
klimakampagnen ”1 ton mindre”, 
som opfordrer danskerne til at 
nedbringe deres personlige CO2-
udledning. Det er afgørende for, 
at vi kan bremse klimaforandring-
erne. Klik ind på www.1tm.dk 
og få gode råd og ideer til hver-
dagen, beregn dit CO2-udslip og 
meget andet.

sådan vælger du


