Flere og flere får lavet energioptimeringer i hjemmet – fx via nyt tag,
vinduer eller hulmursisolering
Vil du gerne gøre noget mere for miljøet? Overvejer du dagligt, hvad du kan gøre for at nedsænke dit forbrug af varme
og energi i hjemmet?
Så er du bestemt ikke alene. De seneste år har der været et stigende fokus på miljø og klima, især i forbindelse med
energioptimering af bygninger hos private. Det kan der være flere grunde til. For det første er der mange, der frygter
for de fremtidige generationer, og for det andet er det også noget, som der kan vise sig at være gavnligt for
pengepungen. Noget, som selvsagt de fleste går op i. Vil du også gerne vide mere om det?
Så læs med her nedenunder og blive klogere på, hvad en energioptimering, fx et nyt tag, kan gøre for miljøet og dig og
din økonomi.

Hjælp miljøet og økonomien
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi næsten dagligt hører om det miljø, som vi er med til at belaste. Det betyder, at
vi fodres med viden og information, ofte triste nyheder om status på miljøet og jordklodens fremtidsudsigter. Og når
det kommer til den måde, hvorpå vi kan være med til at hjælpe miljøet og samtidig spare nogle penge hver måned, så
er der flere og flere, der begynder at lytte.
For udover at de fleste gør sig nogle bekymringer i forhold til det fremtidige klima, så er der også mange, der
månedligt kæmper en hård kamp for at få deres budget til at hænge sammen. Der er derfor flere fordele ved at
energisikre for eksempel sit hjem med et nyt og meget mere isolerende tag. Det kan du læse meget mere om her.

Få et nyt tag
At skifte sit tag virker måske som et større projekt, som man ikke lige har lyst til at kaste sig ud i. Men hvis du bor i et
ældre hus, kan der faktisk være flere fordele ved at gøre det. For det første, så kan du hyre kompetente håndværkere
til at hjælpe med denne renovering. Det er i sig selv selvfølgelig en investering, men du er sikker på det bliver gjort
ordentligt og i mange tilfælde kan du altså på sigt spare penge på det. For bor du i et ældre hus, så er der ofte en del
penge at spare på varmeregningen ved at energioptimere – herindunder taget.

Hold på varmen
Med et nyt tag, der lever op til nuværende bygningsreglement, så er du sikret, at dit tag bliver bedre til at holde
varmen inde i dit hjem og kulden ude af dit hjem. På den måde bliver det endnu mere begrænset, hvor meget varme
der siver både ud eller ind. Hvilket både givet et bedre indeklima, mindre forbrug og dermed positiv indvirkning på
både miljø og pengepung.

Øg værdien
Derudover er det også med til at øge værdien på et hus. Så går du med en tanke om at sælge dit hus, kan det være en
fordel at gøre noget ved det gamle tag, eller om ikke andet vedligeholde det. Så bliver det straks mere tiltalende over
for de potentielle købere.

