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Pilot-projekt: Solvarme 

En borger har på eget initiativ energi-renoveret sit rækkehus 

fra 1980, så forbruget af vand og varme er faldet med 60%. 

Hermed bevises at det ikke er teknologien der mangler, men 

snarere politisk og økonomisk motivation. Der er ikke brug 

for  flere  støtteordninger  el ler  puljer,  men  derimod 

udelukkende en generel men reel afgift på fossile brændsler. 

En sådan afgift vil afspejle de bivirkninger der er på miljø og 

klima, ved udslip af drivhusgasser, og skabe en ny balance i 

økonomien som vil gøre at det ikke bare vil kunne betale sig 

at energirenovere, men at det vil være dyrt ikke at gøre det. 

Efterspørgslen  efter  energirenoveringer  vil  drive  markedet 

frem så  der  ikke er  brug for  yderligere politisk påvirkning, 

skatte-fradrag eller andre midlertidige støtteordninger.

Se mere på www.sparenergi.info 

            www.sparenergi.info

Foredrags-Turné 

11/5-17/5 holdes foredrag i 
Jylland, 26/5-6/6 på Sjælland 
og Lolland-Falster. Generelt 
gratis adgang, dog er der 
enkelte steder symbolsk 
betaling for lokaler. Se tid og 
sted på www.sparenergi.info 

Solvarme, 
varmelagre og 
isolering 

En kombination af solvarme, 
flere varmelagre og bedre 
isolering, kombineret med 
nogle mere eller mindre 
udbredte alternative tekniske 
tiltag, har reduceret forbruget 
af energi og vand med 60%. 
Og der er stadig potentiale 
for flere besparelser, som 
mangler at blive realiserede. 

Teknologien er klar 

D e t e r i k k e t e k n i s k e 
hindringer der står i vejen for 
en grøn omstilling, men 
n æ r m e r e p o l i t i s k e o g 
samfundsøkonomiske. 

Kom med til foredrag, og hør 
nærmere om hvordan vi på få 
år vil kunne opnå en drastisk 
reduktion af forbruget af 
fossile brændsler, og dermed 
udslip af drivhusgasser. 

60% LAVERE ENERGIFORBRUG 
Borger ombygger sit rækkehus: 60% reduktion af fjernvarme og vandforbrug
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