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Energioptimering og bæredygtighed i sommerhuse

• Hvad er sommerhuse for en størrelse ?

• Energioptimering af sommerhuse !

• Sommerhuse og bæredygtighed !



Hvad er sommerhuse for en størrelse ? 

• Familiesommerhuse

• Sommerhus med helårsdisp.

• Pensionistsommerhuse

• Pendlersommerhuse

• Pool-sommerhuse

• Spa-og saunasommerhuse

• Udlejningssommerhuse

• Feriefondsommerhuse

• Corona-sommerhuse

• Fritid

• Afslapning

• Familiehygge

• Oplevelser

• Isolation

• Samvær

• Naturoplevelser

• ……..

Sommerhuse er mange ting



Sommerhuse er mange ting
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Sommerhuse er mange ting
Men at udviklingen går i retning af, at 
sommerhuse mere og mere ligner helårshuse



Sommerhuse er mange ting
Varmeforbruget ligner helårshusets; mens elforbruget følger anvendelsen
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Energioptimering. 
Hvad kan man  gøre ? 

Man kan reducere varme-forbruget: 
• Efterisolere 
• Udskifte gamle vinduer
• Sænke temperaturen i vinterhalvåret
• Begrænse brugen i vinterhalvåret
• Lukke huset af om vinteren

Effektivisere varmeproduktionen:
• Bytte el-radiatorer ud med varmepumpe 
• Installere effektiv brændeovn

Reducere el-forbruget:
• Slukke for standby-strøm og slukke lyset
• Bruge mindre varmt badevand
• Skifte til LED-pærer
• Skift til A-mærkede apparater
• Informkere om/lukke for pool og Sauna  

Effektivisere el-produktionen:
• Benytte el på de rigtige tidspunkter af 

døgnet

Producere varme på stedet 
• Etablere solvarmeanlæg 
• Opstille solopvarmet udebruser

Producere el på stedet 
• Opsætte solceller
• Bygge solcelleanlæg



Brug af sommerhuset om vinteren

• Få styr på det årlige energiforbrug

• Få huset energimærket og få forslag til 

besparelser

• Efterisoler på loftet 

• Efterisoler ydervægge 

• Skift til energiglas/vinduer

• Byt el-radiatorer ud med varmepumpe

• Installer effektiv brændeovn



Begrænset brug af sommerhuset om vinteren 
!
• Ingen brug: Luk helt for varmen og sørg for god 

ventilation

• Begrænset brug: Sæt en el-radiator på 5 grader C  og 

undgå frostsprængning

• Nogen brug: Hold huset frostfrit med varmpumpe, 

maks. 5 grader, og hæv til 22oC 12 timer før brug



Brug af solvarme til fremstilling af varmt vand !

• Solvarme er oplagt i sommerhuse, der 

bruge intensivt om sommeren

• Små solvarmeanlæg rækker i 

sommerhuse

• Hvad med en solopvarmet havebruser ? 



Brug af brændeovne til supplerende opvarmning

• Brændeovne forbindes med sommerhuse

• Moderne brændeovne udnytter brændet godt

• Moderne brændeovne forurener mindre

• Brændeovne med elektronisk styring forurener mindst

• Kræver ingen forkundskaber i brændefyring

• Men kræver luft – direkte eller indirekte 



Sæt solceller på taget !

• Solcelle-el er i dag billigere end el fra elselskabet

• Solcelleanlæg til sommerbrug kan også monteres på lodrette 

flader 



Sommerhuse og bæredygtighed ?

Brundtlandkommisionens rapport 



Sommerhuse og bæredygtighed ?

Drift Anlæg

CO2-emissioner CO2-emissioner
Ressourcer
Giftige stoffer
Naturødelæggelser

Beton
Teglsten
Stenuld

VE og ikke fossile brændsler



Energioptimering og bæredygtighed i sommerhuse

Tak for opmærksomheden



Energioptimer på en bæredygtig måde !

Opgave: Vælg et sommerhus og…….. 



Energioptimer på en bæredygtig måde !

Opgave: Vælg et sommerhus og…….. 



CASE 1

Træhus fra 1950. 32 m2. U-isoleret. 
Eternittag, Enkelt lag glas, elpaneler.

Kan sommerhuset energioptimeres på en bæredygtig måde?

Riv ned ?
Byg ud ?
Efterisoler tag og facader ?
Udskift vinduer med lavenergiruder ?
Indsæt ny brændeovn ?
Etabler solfanger til varmt vand ?
Opsæt solpaneler?
Begræns brugen til sommerhalvåret?
Opfordrer til miljøvenlig adfærd?



CASE 2

Træhus fra 1948. 80 m2. U-isoleret. Paptag. 
Enkelt lag glas, el-radiatorer og gl. brændeovn.

Kan sommerhuset energioptimeres på en bæredygtig måde?

Riv ned ?
Byg ud ?
Efterisoler tag og facader ?
Udskift vinduer med lavenergiruder ?
Indsæt ny brændeovn ?
Etabler solfanger til varmt vand ?
Opsæt solpaneler?
Begræns brugen til sommerhalvåret?
Opfordrer til miljøvenlig adfærd?



CASE 3

Hus fra 1960. 80 m2. Murede gavle og 
skorsten. Facader i klinkbygget træ. Opr. 
termoruder, el-radiatorer og ældre 
brændeovn

Kan sommerhuset energioptimeres på en bæredygtig måde?

Riv ned ?
Byg ud ?
Efterisoler tag og facader ?
Udskift vinduer med lavenergiruder ?
Indsæt ny brændeovn ?
Etabler solfanger til varmt vand ?
Opsæt solpaneler?
Begræns brugen til sommerhalvåret?
Opfordrer til miljøvenlig adfærd?



Kan sommerhuset energioptimeres på en bæredygtig måde?

CASE 4

Hus fra 1970. 180m2. Facader af træ.  
isoleret med 100 mm stenuld. Tag med 
cementtagsten isoleret med 75mm glasuld. 
Oprindelige termoruder, el-radiatorer og 
ældre brændeovn. Spa og Sauna.

Riv ned ?
Byg ud ?
Efterisoler tag og facader ?
Udskift vinduer med lavenergiruder ?
Indsæt ny brændeovn ?
Etabler solfanger til varmt vand ?
Opsæt solpaneler?
Begræns brugen til sommerhalvåret?
Opfordrer til miljøvenlig adfærd?



Kan sommerhuset energioptimeres på en bæredygtig måde?

CASE 5

Hus fra 1960. 90m2 inkl. udesture. Facader 
af træ isoleret med 50 mm glasuld. Tag med 
pap isoleret med 50mm glasuld. Oprindelige 
vinduer med enkeltlagsglas, el-radiatorer og 
gammel brændeovn. 

Riv ned ?
Byg ud ?
Efterisoler tag og facader ?
Udskift vinduer med lavenergiruder ?
Indsæt ny brændeovn ?
Etabler solfanger til varmt vand ?
Opsæt solpaneler?
Begræns brugen til sommerhalvåret?
Opfordrer til miljøvenlig adfærd?


