
Måske overvejer du at få lavet  
energiforbedringer af din bolig
For langt de fleste boligejere er det en ugennemskuelig 
jungle at få overblik over hvad der bør laves og –  
ikke mindst – hvad der kan spares i kroner og ører,  
når håndværkerne er færdige.

Faktum er at udgifterne til effektive energiforbedringer 
hurtigt tjener sig selv hjem. I de næste år vil grønne 
afgifter vokse betydeligt, og alene af den grund kan det 
for de fleste boligejere være fornuftigt at få gennemgået 
boligen af en ekspert – også selv om man ikke står  
overfor en renovering.

Støttemuligheder
Flere offentlige myndigheder tilbyder i øjeblikket en række 
støttemuligheder for boligejere der ønsker at energi- 
re-novere. LauByg samarbejder med andre aktører, for  
at sikre vores kunder den bedste rådgivning, om støtte-
muligheder. 

Få tilskud fra vækstpuljen til renovering
Tilskuddet udgør 40% af arbejdslønnen inkl. moms. dog 
højst 15.000 kr.

Derudover kan der opnås et tilskud på 20% af materiale-
prisen inkl. moms, dog højst 10.000 kr. Dette forudsætter 
at materialerne er særligt energieffektive.

Se mere på www.energiforbedringer.dk 

ENERGITEGNING AF HUS

En vandhane der drypper, kan koste 
mellem 300-3900 kr. årligt.  
Et toilet der løber, kan koste mellem 
3000-11000 kr. årligt. 

Der kan spares op til 4000 kr. 
årligt, hvis alle gamle vinduer 
udskiftes.

Det betaler sig at 
isolere varmerørene, 
tilbagebetalingstiden 
er ofte under et år.

Udskiftning af gammelt 
oliefyr til nyt, eller omstilling 
til naturgas er et sted hvor 
der kan spares meget. 

Vi kan informere om og installere 
alternative energikilder, såsom 
solfangere, jordvarme og luft til 
luft varmepumper. 

Skift el-selskab, som regel kan 
man spare ca. 500 kr. årligt. 
Vi har en aftale med Sydenergi 
som er et af landets billigste  
selskaber, og det er hurtigt og 
nemt at skifte.

Økonomisk vil hul-
mursisolering ofte  
være tilbagebetalt efter 
en tre års periode.




