
Sådan Sikrer du værdien 
af din bygning
Professionel vejledning og korrekt udførte energiløsninger fra Energivejlederen 
til boligforeninger samt ejere og administratorer af større bygninger



få en god energiløSning med energivejlederen det kan betale Sig at tænke i helheder

Er den bygning, du ejer, administrerer eller bor i, ved 
at være moden til renovering? Måske er taget utæt og 
facaden nedslidt. Varmeanlægget kører muligvis heller 
ikke optimalt. Så er du måske også på udkig efter at få en 
løsning, der giver dig mange fordele på én gang. Ved at 
energirenovere bygningen opnår du: 

Uanset om du står med en mindre boligblok, skole, børne-
have, butiks- eller kontorbygning eller en anden mindre 
erhvervsbygning, kan du komme godt i gang ved at bruge 
Energivejlederen til at opnå alle disse fire ting. 

Med Energivejlederen kan du få en samlet vurdering af, 
hvilke energiløsninger der er optimale i netop din bygning, 
og du får vurderet besparelsespotentialet. Vi tænker i 
helheder og ser på energirenovering af både bygningens 
installationer og klimaskærm, dvs. såvel el, vand, varme 
og ventilation som tag, facade og fundament. Du får også 
udpeget forskellige opgaver, som med fordel kan udføres 
i ét samlet forløb. Dette vil oftest være mere rentabelt i 
forhold til at udføre opgaverne enkeltvis spredt over tid.

Kort sagt vejleder vi dig om, hvordan du værdisikrer din 
bygning på både kort og lang sigt.

Som Energivejledere anbefaler vi at indgå en screeningsaftale, som omfatter et samlet forløb: 

Via samarbejdet med os får du en effektiv proces, den 
nødvendige dokumentation til at komme videre og i sidste 
ende professionelt og korrekt udført håndværk. 

Du kan evt. også få vedvarende energi som solceller, sol-
varme og varmepumpe tænkt med ind i din løsning.

Vi varetager hovedentrepriser eller fagentrepriser og ind-
går også gerne som partner i større projekter sammen med 
bygherrens rådgivere.

bygger på en uvildig platform 

Ved at samarbejde med Energivejlederen får du en løsning 
baseret på de anerkendte energiløsninger fra Videncen-
ter for energibesparelser i bygninger, som er et uvildigt, 

offentligt finansieret center. Videncentret udvikler værk-
tøjer til byggebranchen for at øge energieffektiviteten i 
bygninger.

Energiløsningerne giver praktiske anvisninger på, hvordan 
der opnås en god energistandard i  bygningen. De er fuldt 
opdaterede i forhold til bygningsreglementet og giver svar 
på, hvordan bygningen gøres mere energirigtig, hvor store 
besparelser der kan opnås, og hvordan arbejdet udføres 
korrekt.

Vi arbejder med energiløsninger til både klimaskærm og 
installationer og dækker stort set alle bygningsdele og 
komponenter. 

Energivejlederen og energiløsningerne er dermed et stærkt 
udgangspunkt for at få det bedste ud af renoveringen af 
din ejendom. 

8 gode grunde 
til at energirenovere i samarbejde med 
energivejlederen

Hvad enten du er ejer, investor, administrator eller 
daglig bruger af en bygning, kan du opnå store forde-
le ved energirenovering. Ikke mindst, hvis du vælger 
en helhedsorienteret løsning. 

Et forløb, hvor vi gennemgår bygningen, kan således 
give dig anbefalinger og resultater på en lang række 
områder:  

• Du sikrer bygningens værdi 

• Du gør bygningen salgsmoden 

• Du kan flytte bygningens energimærke fra en 
dårlig klasse til en bedre 

• Du opnår reducerede omkostninger til drift og 
vedligehold 

• Du reducerer klimabelastningen ved at spare CO2 

• Brugerne af bygningen får øget komfort og et 
bedre og sundere indeklima  

• Du kan opnå synergi ved at realisere flere energi-
løsninger samtidigt  

• Du får afprøvede og anerkendte energiløsninger
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Sådan kommer du godt i gang

Kontakt os nu og få at vide, hvad en samlet energiløsning for din bygning kan betyde 
for værdien af bygningen og for brugernes dagligdag. Vi giver dig en professionel og 
gennemarbejdet løsning bl.a. med beregninger af afkastet af din investering.

Vores beregninger viser, at det for visse energiløsninger ligefrem kan koste penge at 
vente med at realisere dem. Eksempelvis kan investeringen i et nyt A-mærket kedel-
anlæg i en mindre etageejendom eller kontorbygning ofte give et positivt afkast på 
over 10.000 kr. om året i hele kedlens levetid. Med andre ord: For hvert år investe-
ringen udskydes, koster det mere end 10.000 kr. 

energivejledersekretariatet
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Tlf. 72 20 22 55
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