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Energirigtig renovering kræver bedre ventilation 
 
Det nye bygningsreglement BR10 stiller større energikrav, når det danskerne fremover 
renoverer boligen. Men for at energioptimeringerne ikke skal resultere i et dårligt inde-
klima, er det afgørende, at boligejere samtidig husker ventilationen.   
 
Det nye bygningsreglement BR10 stiller blandt andet skrappere energikrav, når danskerne ud-
skifter tag, vinduer, døre og gulv eller renoverer husets ydervægge. Energikravene resulterer i 
tættere boliger til gavn for miljøet og ejerne i form af lavere varmeregning. Men energiforbedrin-
gerne har også indflydelse på indeklimaet. 
 
”Et energirigtigt hus skal være tæt, ellers forsvinder varmen ud i det fri gennem utæthederne. 
Med god tæthed kan ikke stå alene. Man skal også sørge for, at der kommer frisk luft ind i hu-
set, og at forurenet luft sendes ud igen. Ellers ophobes fugt fra bad og madlavning, CO2 fra 
udåndingsluften og skadelige stoffer fra rygning, møbler og rengøring. Man kan selvfølgelig lufte 
ud ved jævnligt at åbne vinduerne og skabe gennemtræk. Men et godt ventilationssystem med 
varmegenvinding gør opgaven meget nemmere og sparer samtidig energi,” forklarer projektle-
der Jesper Ditlefsen fra Go’ Energi.     
 
Ventilation med gevinst på varmeregningen 
På grund af kravene i BR10 bygges nye boliger oftest med et ventilationsanlæg for at sikre et 
ordentligt luftskifte. Men også i ældre huse er det værd at overveje et ventilationsanlæg med 
varmegenvinding, når man alligevel er i gang med at renovere huset og gøre det tættere efter 
forskrifterne i bygningsreglementet. 
 
”Et godt ventilationsanlæg sikrer frisk luft og sundt indeklima, uden at der tabes energi eller 
opstår træk fra åbne vinduer eller døre. Op til 90 procent af varmen i den brugte luft kan gen-
vindes og benyttes til opvarmning af den friske luft. Det giver en betydelig besparelse på varme-
regningen,” fortæller Jesper Ditlefsen.    
 
Sundt indeklima døgnet rundt 
Et ventilationsanlæg sørger automatisk for at udskifte luften i boligen. Dermed skal husets be-
boere ikke huske på at lufte ud tre gange dagligt med gennemtræk i minimum fem minutter, 
hvilket er anbefalingen fra Go’ Energi og Astma-Allergi Danmark for at sikre et sundt indeklima. 
 
”BR10 stiller blandt andet krav om energivinduer, når vinduerne skiftes ud og tykkere isolering 
på loft, hvis taget udskiftes. Det gør husene tættere, og dermed stiger konsekvenserne ved 
manglende udluftning også. Samtidig viser undersøgelser, at ni ud ti danskere ikke lufter nok ud 
i hjemmet. Derfor er et ventilationsanlæg både en nem og effektiv løsning til at sikre et sundt 
indeklima døgnet rundt,” siger salgsdirektør Puk Spencer fra Lindab Ventilation. 
 
Nyt ventilationssystem til renovering 
Lindab Ventilation har for nylig lanceret ventilationskonceptet Lindab villaventilation, der er et 
nyt koncept til private boligejere. Konceptet er velegnet til både nybyggeri og renovering. 
 
”Lindab villaventilation er udviklet specielt til hjemmet og giver villaejere mulighed for at forbedre 
indeklimaet med en professionel ventilationsløsning, når man alligevel er i gang med at renove-
re,” fortæller Puk Spencer.  
 
Lindab villaventilation forhandles over hele landet gennem et partnerkoncept, der sikrer kompe-
tent vejledning, nøjagtige beregninger og skræddersyet tilpasning af anlægget til hver enkelt 
bolig. Læs mere om Lindab villaventilation på www.villaventilation.dk. 



  
 
Fakta om indeklima og ventilation: 

• Et sundt indeklima kræver tilstrækkelig udskiftning af luften i form af for eksempel ud-
luftning med gennemtræk i minimum fem minutter mindst to-tre gange dagligt. 

• Aktiv ventilation sikrer automatisk udskiftning af luften døgnet rundt og bidrager således 
til et sundt indeklima. 

• Flere undersøgelser viser, at et dårligt indeklima øger risikoen for astma, allergi og an-
dre overfølsomhedssygdomme. 

• Børn opholder sig i hjemmet langt over halvdelen af døgnet. Ventilation i hjemmet har 
derfor stor betydning for børns helbred. 

• Ved at installere aktiv ventilation med varmegenvinding kan boligejere sænke energi-
forbruget, spare penge og reducere CO2-udslippet. 

 
Fakta om Lindab villaventilation: 

• Lindab villaventilation er et nyt ventilationskoncept fra Lindab Ventilation til private bo-
ligejere.  

• Konceptet er velegnet til både nybyggeri og renovering. 
• Lindab villaventilation forhandles af ti ventilationspartnere, der dækker hele Danmark. 
• Ventilationspartnerne sørger for alt fra beregninger til installation og opstart af anlæg-

get. 
• Lindab Ventilation samarbejder med Nykredit omkring finansiering af Lindab villaventila-

tion. 
• Læs mere på www.villaventilation.dk. 

 
Fototekster: 
1. Skærpede energikrav i forbindelse med renovering betyder tættere boliger. Det øger vigtig-
heden af ordentlig ventilation, hvis ikke energioptimeringerne skal forringe indeklimaet.  
 
2. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding bidrager til et sundt indeklima og en sund bolig 
og giver samtidig en besparelse på varmeregningen.  
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