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GØR NOGET
NU
Se fordelene ved at energirenovere dit hjem

I

nvestering i energirenovering handler ikke kun
om besparelser. Energirenovering handler
mere om et sundt, trygt og komfortabelt
hjem end om tilbagebetalingstid. Du ved måske
at energirenovering giver højere kvadratmeterpris og bedre energimærke. Men kender du de
ikke-financielle fordele? Er der nogen, der
spørger om tilbagebetalingstiden på det nye
badeværelse, måske? Til gengæld kan din
investering i energirenovering være med til at

finansiere badeværelset. Der er brug for de gode
inspirerende eksempler, som får boligejere til at
gå videre med energirenovering. Det er at bruge
sin sunde fornuft. Og det er en vindersituation
både for den private boligejer og for samfundet.
Det er godt for de kommende generationer, for
klimaet og for landets uafhængighed af energiforsyning fra udlandet. Det Europæiske REFURB
projekt, guider dig til at gøre noget – også i
Danmark – nu.
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LOKALE PARTNERSKABER OG LØSNINGER TIL FORDEL FOR BOLIGEJERE I EU

VIDSTE DU AT?

40%
40% af Eus totale energiforbrug
kommer fra bygninger.*

VIDEN OM
ENERGIRENOVERING

VEDVARENDE
ENERGILØSNINGER

Med en energirådgiver kan du få
overblik og en prioritering af hvilke
løsninger,der giver dig de bedste
fordele og som samtidig er den
bedste investering for dig, dit behov
og dit hus

REFURB oplyser forbrugerne om
god energiadfærd og fornuftige
investeringer i vedvarende energiløsninger og teknologi i dit hjem.
Vi samler overblikket over energieffektive helhedsløsninger.

OVERBLIK OVER
LEVERANDØRER
Som forbruger kan det være svært
at vælge mellem forskellige tekniske løsninger. Derfor kortlægger
projektet leverandørsiden og alle
de forskellige tekniske løsninger,
der passer til dit behov og forbrug.
Energirenoveringspakker skræddersyes for at sikre at de imødekommer lokal efterspørgsel og kan
leveres af lokale leverandører.

80%
Bygningers energiforbrug kan
optentielt reduceres med op til
80%.*

80 mio.
"Gode eksempler
kan inspirere
andre boligejere
til at gøre noget.”

80 mio. Europæere bor i usunde
boliger. Vær ikke en af dem.
Gør noget ved dit hus - nu.*

www.go-refurb.eu

DET ER TRYGT,
NEMT OG LIGE TIL
11 TRIN FRA START TIL SLUT
En energirådgiver udfører et energitjek og lægger en plan sammen med dig for energirenovering
i dit hjem. Planen tager hensyn til dine behov og muligheder. Du får overblik over, om du bør
vælge en færdig pakkeløsning eller en trinvis renovering over tid. Det gør dit valg nemmere.
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FOKUS PÅ
ENERGI
EFFEKTIVITET
KAN:
Give dig komfort
Give dig et sundere hjem
Spare dig for penge
Sikre din boligs fremtidsværdi
Give grøn samvittighed
Skabe job
Reducere dit forbrug
af begrænsede energiressourcer.
Betyde mindre udledning

www.go-refurb.eu

VÆLG DEN PAKKE
DER PASSER DIG
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START
PAKKE

INDEKLIMA
PAKKE
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PAKKE

KOMFORT
PAKKE

A LA CARTE
PAKKE
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Unge familier

Modne par

Unge familier

Modne par

90.000

250.000

420.000

500.000

(Uden fjernvarme)

(Uden fjernvarme)

(Uden fjernvarme)

(Uden fjernvarme)

(Uden fjernvarme)

Spar 15% på din
energiregning

Spar 30% på din
energiregning

Spar 70% på din
energiregning

Spar 80% på din
energiregning

Spar 80% på din
energiregning

*
Pluk de
lavthængende
frugter

*
Få bedre indeklima

*
Få bedre indeklima

*
Få bedre indeklima

*
Få et sundere hus

*
Få et sundere hus

*
Få et sundt og
miljørigtigt hus

*
Producer din
egen el

ingen grænse

*
Få et sikkert hjem

ET STÆRKT
PARTNERSKAB
REFURB favner en række Europæiske lande
med videndeling, teknologi og samarbejde
til gavn for den private boligejer.
Find dit land og den lokale tilgang til dine
muligheder på www.go-refurb.eu

R

EFURB er et konsortium med 13 partnere og en række
samarbejdspartnere i et nyt projekt, der rækker ind over
landegrænserne i EU. Formåle er at inspirere boligejere
til at komme et skridt nærmere en dybdegående energirenovering af hjemmet for at nå tættere på målet om energineutrale
bygninger. Nemt, økonomisk og effektivt. REFURB giver overblik
med en helhedsløsning, der etablerer lokale partnerskaber og
energieffektive løsninger tæt på boligejere i de deltagende lande.

VIDSTE DU AT?

270 mia.
Euro
Ved at lave dybdegående
energirenovering af eksisterende
byggeri kunne EU spare 270 mia.
Euro om året!**

90%
90% af din levetid bruger du
indendøre. Investering i større
energirenovering af bygningen
betyder forbedring af fysisk og
mental sundhed, produktivitet
og livskvalitet.**

2 mio.
PUBLIKATIONER

Hvis eksisterende byggeri i EU
bliver energirenovereret, er der
potentiale for at skabe
2 millioner jobs.**

REFURB projektet bygger på eksisterende viden
om energirenoveringsprojekter i hele Europa.
Du finder relevante publikationer på www.go-refurb.eu

www.go-refurb.eu

www.go-refurb.eu
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