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Mød Connie Hedegaard Hør om regnvandsløsningerSnak med lokale rådgivereFå gode råd om energioptimering Prøv en el-bil

MESSEAVISEN
ALLERØD KOMMUNE I SAMARBEJDE MED

FÅ INSPIRATION PÅ DE NÆSTE SIDER

Få gode råd om energioptimering Snak med lokale rådgivere Mød Connie Hedegaard Hør om regnvandsløsninger Prøv en el-bil

Fredag den 22. februar kl. 14.00 - 17.00
Lørdag den 23. februar kl. 10.00 - 15.00
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Rådet for Bæredygtig Udvikling udlodder i samarbejde med Kvickly  
i Allerød, to lækre kurve fyldt med økologiske varer.

Vil du deltage i konkurrencen, skal du blot svarer rigtigt på  
nedenstående spørgsmål.

HVAD LAVER RÅDET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

O Arrangerer motionsture hver søndag for alle mellem 10 og 100 år
O Arrangerer transport af mad til kommunens skoler
O Arrangerer klimamesser og arbejder for et grønt Allerød

Hvordan deltager du i konkurrencen?
Klip annoncen ud af avisen. Sæt et kryds ved det rigtige svar.  
Skriv dit navn og telefonnummer på. 
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senest lørdag kl. 13.00.

Vinderen udtrækkes 
på Allerødmessen 
- lørdag d. 23. februar kl. 13.00

Navn:

Tlf:

✃

✃

VIND EN KURV
fyldt med økologi

ALLERØDMESSEN
Bolig, energi og klima

Fredag d. 22. februar kl. 14.00 – 17.00 
Lørdag d. 23. februar kl. 10.00 – 15.00Centerhallen 

Mød Bosch og Svarre VVS på  
Allerødmessen

Bosch Jordvarme
udnytter effektivt 
varmen fra jorden,  
alle årets 365 dage.  
Til fordel for både 
miljøet og din 
økonomi

Naturgaskedel med A/A/A mærke
Med en meget høj årsnyttevirkning
og et ekstremt lavt elforbrug, sætter
EuroPur ZSB 14-3 E nye standarder
for naturgaskedler.

Lydsvag luft/vand Varmepumpe
Med en COP på op til 4,1 vil du 
opleve en betydelig besparelse 
på varmeregningen og det eks-
tremt lave lydniveau gør 
Compress AWO varmepumpen 
yderst placeringsvenlig.

Solvarme fra Bosch
til alles behov

ø

Kom og hør 

hvordan du kan 

spare penge med 

en varmeløsning 

fra Bosch

NatN tNaturgurgaskaskedeedel ml meded A/AA/A/A/A m

EnEnerginergigimærmærkee

ElfElforbrorbrugugugg

MiljøMiljøljøbjøM elaelastnstnstnstningingg

SVARRE VVS
Aut. Gas- og Vandmester ApS
Kollerødvej 23, 3450 Allerød

48 14 34 36
Mobil 40 57 29 59

Fax 48 14 33 36

Se  alle produkterne på Allerødmessen og 
hør hvilken løsning der er ideel for dig!

– fredag d. 22 og lørdag d. 23
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Af Michael Braunstein

KLIMAKOMMISSÆR  ‘Klima-
forandringer er en af de stør-
ste udfordringer, vi står over-
for i det 21. århundrede. Og 
som EU’s første klimakommis-
sær arbejder jeg for, at vi inve-
sterer i en bæredygtig frem-
tid og i løsninger, som kom-
mer klimaet til gode og sam-
tidig styrker vores økonomi og 
energiforsyning.’

Sådan skriver EU’s dan-
ske klimakommissær Con-
nie Hedegaard på sit del af 
EU-kommisionens site. Hun 
fortsætter:

‘For klimaudfordringen 
handler ikke kun om at und-
gå oversvømmelser, tørke og 
voldsommere storme i frem-
tiden, selvom det i sig selv er 
væsentlige grunde til at hand-
le. Det handler også helt jord-
nært om Europas økonomiske 
og geostrategiske interesser 
her og nu.’

Connie Hedegaard besø-
ger Allerødmessen fredag 22. 
februar, hvor hun kl. 15.00 
overrækker Carbon 20-prisen. 

Efter prisoverrækkelsen er det 
tanken, at hun går rundt på 
messen og kigger på standene, 
inden hun kl. 16.00 forlader 
Allerød igen.

Politiker og journalist
Da Connie Hedegaard, født i 
1960, i februar 2010 tiltråd-
te stillingen som EU’s første 
klimakommissær, havde hun 
allerede arbejdet en årrække 
med klima.

I august 2004 blev hun 
udnævnt til dansk miljømini-
ster. Og i 2007 stod hun i spid-
sen for oprettelsen af Klima- 
og Energiministeriet, hvor en 
af hovedopgaverne var at for-
berede FN’s klimakonference i 
København i december 2009.

Udover sin politiske karri-
ere har Connie Hedegaard en 
lang karriere som journalist 
bag sig. Hun begyndte i 1990 
som journalist ved Berlingske 
Tidende. 

I 1994 blev hun chef for 
Radioavisen på Danmarks 
Radio, en stilling hun bestred 
indtil 1998, hvor hun blev stu-
dievært for nyhedsprogram-

met Deadline på DR2.

En ambitiøs klimapolitik 
Om sit arbejde som kommis-
sær skriver Connie Hedega-
ard på EU-sitet bl.a., at det 
handler om at sikre, at EU 
fører en ambitiøs klimapoli-
tik - både internationalt og på 
hjemmefronten.

‘Internationalt presser vi 
på for at opnå fremskridt i FN-
forhandlingerne - med en bin-
dende aftale som det ultimati-
ve mål. Samtidig arbejder vi på 
at omstille de europæiske sam-
fund, så vi senest i år 2050 har 
en stærk, konkurrencedygtig 
økonomi, som ikke ligger kli-
maet til last.’

‘Måden, vi håndterer kli-
maudfordringen på i de kom-
mende år, vil have afgørende 
betydning for vores indfl ydelse 
og geostrategiske rolle i verden. 
Og det er om noget et område, 
hvor det giver mening, at EU-
landene handler i fællesskab 
– og ikke hver for sig,’ skriver 
Connie Hedegaard.

Senest har Connie Hede-
gaard i bestræbelserne på at 

‘Vi må investere i en 
bæredygtig fremtid’
Det mener EU’s klimakommissær Connie Hedegaard, der overrækker Car-
bon 20-prisen på Allerødmessen

Connie Hedegaard - EU’s første klimakommissær - besøger Allerødmessen og overrækker Carbon 
20-prisen 22. februar. Foto: EU-kommissionens site.

styrke kampen mod klima-
forandringer allieret sig med 
muskelbundtet og actionhel-
ten Arnold Schwarzenegger. 
Han har sagt ja til at bitså den 
danske klimakommissær i en 
kampagne, der kommer til at 
køre over hele EU og kulmine-
rer i København.

Kampagnen ved navn Wor-
ld You Like Challenge giver 
borgere fra hele EU mulighed 

for at komme med kreative og 
innovative ideer til at nedbrin-
ge udslippet af drivhusgasser. 
Der er frit lejde til at indsende 
forslag i løbet af de næste tre 
måneder, hvorpå man har to 
måneder til at stemme på de 
bedste forslag.

Det er Connie Hedegaard 
selv, der vælger det bedste 
bud blandt de ti mest popu-
lære idéer. Vinderen bliver 

kåret i København på Sustainia 
Award Ceremony, hvor værten 
er organisationen Sustainia, 
der ledes af Arnold Schwarze-
negger. Og det er planen, at 
han selv skal være til stede ved 
kåringen. 

Kilde: ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/hedegaard/
index_en.htm
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SPAR ENERGI  
& PENGE MED  
A-MÆRKET  
ENERGIRUDER

Frederiksborgvej 72 · 3450 Allerød www.al-glas.dk
v/ Martin Pontoppidan al-glas@mail.dk

Mød os på vores stand 
for mere råd og vejledning

KOLDE
VINDUER
Skift til A-mærkede

Energiruder
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Vind en elegant solcelle-oplader, 
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1.  Hvor foregår Allerødmessen, Energi og klima?
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2.   Hos Den Grønne Guide på Allerødmessen 
kan du låne en klimapistol, men hvad måler en klimapistol? 
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3.   Hos Den Grønne Guide på Allerødmessen 
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Vinderen bliver udtrukket på Allerødmessen, lørdag d. 23. februar kl. 11.00.
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Vind en 
solcelle-oplader 
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Af Peter Klar

MESSE  "Allerød Kommune er 
en af landets bedste kommu-
ner at bo i. Det skyldes ikke 

mindst, at vi har et meget 
aktivt foreningsliv, hvor vi 
hjælper hinanden på mange 
forskellige områder. Sådan er 
det heldigvis også på miljø- 

og klimaområdet," siger borg-
mester Erik Lund, K., forud for 
Allerødmessen.

"Jeg vil gerne takke Rådet 
for Bæredygtig Udvikling for 
deres store indsats med at sta-
ble dette års Allerødmesse på 
benene. Jeg håber, at messen 
bliver lige så stor en succes som 
sidste år, hvor Centerhallen var 
propfuld fra start til slut."

"Derudover synes jeg, at 
det er værd at glæde sig over, 
at det er lykkedes at engagere 
så mange af vores private virk-
somheder i kommunen i en 
aktiv koordineret indsats for 
store energibesparelser. Den 
glæde deler jeg også med kli-
makommissær Connie Hede-
gaard, som vil uddele årets 
Carbon 20-priser fredag 22. 

februar."
"Jeg glæder mig til at hilse 

på både borgere og virksom-
heder i Centerhallen i weeken-
den, og håber, at alle får gode 
ideer og råd med hjem," siger 
Erik Lund.

"Vores samarbejde skaber gode resultater"

Af Peter Klar

PRIS  I år har Rådet for Bære-
dygtig Udvikling i tildelingen 
af Bæredygtighedsprisen valgt 
at fokusere på en privatperson, 
som har gjort en særlig indsats 
for at fremme en bæredygtig 
udvikling.

Rådet for Bæredygtig Udvik-
ling har derfor valgt at nomi-
nere følgende tre kandidater:

Lars Juel Sørensen, land-
mand og formand for Dan-
marks naturfredningsforening 
i Allerød:

"Lars åbner sin gård for 
besøgende en gang om måne-
den, for at særligt børnene 
kan se, hvordan dyr vokser 
op. Dyrene lever naturligvis 
af græs og økologisk dyrket 
foder. Den mad, der bliver ser-
veret ved besøget, er naturlig-
vis også økologisk. Der er hon-
ning marmelade, og man ser 
på, hvordan æblepressen laver 
dejlig most. Pølsen på maden, 
ja, det kan jo godt være den 
gris, man klappede sidste år, 
men sådan hænger det hele 
sammen," lyder det fra Rådet 

for Bæredygtig Udvikling.
Per Grupe, landmand og 

leder af Mørdrupgaard:
"Per har gennem fl ere år 

eksperimenteret med at frem-
bringe det ultimative, øko-
logiske korn, som er specielt 
godt egnet til økologisk drift 
på grund af blandt andet høj 
modstandsdygtighed over for 
ukrudt. Han begyndte med 
en håndfuld af korn af noget 
ølands hvede, der var gemt i 
en genbank i Sverige efter at 
have været dyrket af bønder, 
generation efter generation. 

Nu dyrkes den på markerne 
ved Mørdrupgaard og sælges 
i supermarkederne rundt om i 
Danmark, blandt andet i vores 
egen Kvickly".

Familien Gregersen, klima-
familie fra Allerød:

"Familien Gregersen er en af 
klimafamilierne i Allerød, som 
blandt andet har fået gennem-
gået deres bolig af en konsu-
lent fra Energitjenesten. Fami-
lien var dybt engageret og hav-
de mange ideer og ønsker til, 
hvordan de skulle gøre deres 
bolig bæredygtig og samti-

Tre kandidater til 
Bæredygtighedsprisen
De nominerede er landmand Lars Juel Sørensen, landmand Per Grupe og Familien Gregersen

Borgmester Erik Lund - glæder 
sig til årets udgave af 

Allerødmessen.

Widex blev i forbindelse med Allerød Messen 2012 i Centerhallen 
tildelt årets bæredygtighedspris. Her ses formand for Rådet for 
Bæredygtig Udvikling, Tanja Cederholm, med rådsmedlem Bitten 
Bloch og prismodtager Richard Tøpholm, Widex. Foto: Mads Hus-
sing.

"Jeg håber, at messen bliver lige så stor en 
succes som sidste år, hvor Centerhallen var 
propfuld fra start til slut," siger borgmester Erik 
Lund

dig få mere plads til familien. 
Familien har nu, efter grun-
dig overvejelse, valgt at gå i 
gang med gennemgribende 
isolering af boligen i form af 
en udvendig facadeisolering," 

fortæller Rådet for Bæredygtig 
Udvikling.

Vinderen af Bæredygtig-
hedsprisen bliver offentlig-
gjort på Allerødmessen lørdag 
23. februar kl. 12.
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er verdens største installatør af solcellesystemer og har etableret sig i Danmark med et 
nordisk datterselskab og er lokalt repræsenteret i over 20 lande. BELECTRIC hen-
vender sig primært til erhvervskunder, men installerer også solcellesystemer til 
privatkunder. BELECTRIC, som er en tysk koncern, har bygget over 3.000 industri-
anlæg med en samlet kapicitet på over 1,2 GW.

har mere end 10 års in-house competance med en stor stab af 
teknisk personale, statikere, bygningsingeniører m.m. til at løse alle planlægnings- og 
designopgaver samt elektrisk planlægning. BELECTRIC råder naturligvis også over 
egne projektledere, montagepersonale samt egen kvalitetssikringsafdeling.

er også komponentleverandør til solcelleindustrien og koncernen 
tæller idag over 50 datterselskaber som producerer alt lige fra skruer, kabler og fast-
gørelsesmaterialer til komplette montagesystemer, som både anvendes i egne systemer 
og som sælges under førende brand navne som fx Jurchen Technology GmbH and 
Padcon GmbH. BELECTRIC producerer IKKE solcellemoduler og invertere. BELEC
TRIC har udviklet special løsninger til stort set alle bygnings- og tagtyper, parkering-
sanlæg, fritstående anlæg mm. 

Mød os på messen stand Ø1BELECTRIC Nordic ApS
Lyngevej 218
3450 Allerød

Denmark
Phone +45 70 26 84 00

eMail info@belectric.dk

www.belectric.com

www.belectric.com
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Den samlede CO2-udledning indenfor Allerød Kommune faldt i  ■

perioden 2006-2011 fra 218.000 ton årligt til 180.000 ton. Det 
svarer til et fald på 18 procent.
En væsentlig del af faldet skyldes forhold, Allerød Kommune  ■

ikke har indfl ydelse på. Det gælder for eksempel den nationale 
udvikling med vindenergi, følgerne af den økonomiske krise og 
udfl ytning af industriarbejdspladser.
41 procent af elforbruget sker i de private hjem, som også er de  ■

største forbrugere af varme i kommunen med 59 procent af det 
samlede varmeforbrug. Kun 5 procent af bygningerne i kommu-
nen opvarmes med fjernvarme.
I opgørelsen af CO2 indgår også udledning fra de biler, som  ■

pendler gennem kommunen.

FAKTA

Af Peter Klar

UDLEDNING  CO2-udslippet er 
faldet med 18 procent i Alle-
rød Kommune siden 2006. 
Det viser opgørelsen i Green 
Cities årsrapport, som dækker 
både boliger, biler, landbrug 
og virksomheder i perioden 
2006-2011.

Dermed er målet om en 
samlet reduktion på 25 pro-

cent inden udgangen af 2015 
indenfor rækkevidde.

"Resultatet er rigtig godt og 
viser, vi er på rette vej. Og jeg 
er sikker på, at vi når målet, for 
vi har fortsat mange resultater 
til gode fra vores omfattende 
lokale initiativer," siger Agne-
te Fog, R, der er formand for 
Klima- og Miljøudvalget.

"Jeg vil her fremhæve vores 
store Carbon 20-projekt, hvor 

vi med støtte fra EU samarbej-
der med 23 lokale virksom-
heder om at nedbringe deres 
energiforbrug. Tilsvarende er 
det målet, at vi skærer 30 pro-
cent af energiforbruget i kom-
munens egne bygninger gen-
nem omfattende investerin-
ger i energioptimering," siger 
Agnete Fog.

"Det er alle sammen projek-
ter, som virkelig ’batter noget’. 

Men derudover kommer alle 
de andre initiativer rettet mod 
borgerne i kommunen. Mange 
familier har allerede bidraget 
for eksempel med isolering, 
solceller og jordvarme. Og dis-
se mange mindre projekter er 
det vores strategi at støtte gen-
nem for eksempel Klimames-
sen og Den Grønne Guides 
aktiviteter," siger Agnete Fog.

CO2-udledningen falder i Allerød
"Vi er på rette vej," siger Agnete Fog, R, der er formand for Klima- og Miljøudvalget

Med del-målere monteret rundt omkring i det omfattende energi-
systems mange forgreninger kan det med det samme lokaliseres, 
hvor der sker noget usædvanligt med forbruget af henholdsvis 
vand, varme og el. Her i kælderen i Engholm Svømmehal, hvor pe-
del Allan Kristiansen (tv.) og projektleder i Teknik & Drift, Allerød 
Kommune, Lars Lundsgaard er på besigtigelse.

Af Peter Klar

OVERVÅGNING  Som led i den 
igangværende energirenove-
ring af kommunens mange 
bygninger danner Engholm-
skolen ramme om et pilot-
projekt, der skal begrænse det 
daglige energiforbrug og sik-
re, at pludselige lækager eller 
spild af energi standses med 
det samme.

Med et nyetableret over-
vågningssystem kan hele sko-
lens energiforbrug kontrolle-
res løbende time for time via 

internettet, og med del-måle-
re monteret rundt omkring i 
det omfattende energisystems 
mange forgreninger kan det 
med det samme lokaliseres, 
hvor der sker noget usæd-
vanligt med forbruget af hen-
holdsvis vand, varme og el.

Når en måler registrerer 
forbrug over en fastsat græn-
se, aktiveres en alarmfunktion 
i form af en sms eller mail til 
skolens pedel Allan Kristian-
sen og andre kommunale nøg-
lepersoner på området.

På den baggrund kan Allan 
Kristiansen og Lars Lunds-
gaard, projektleder i Tek-
nik & Drift, Allerød Kommu-
ne, allerede berette om fl ere 

succeshistorier.
“Systemet reagerede for 

eksempel på vandforbruget 
ovre i Børnehuset Vestvej. Det 
viste sig at være to små børne-
toiletter af ældre udgave, der 
stod og løb. Personalet var dog 
også selv opmærksomme på 
problemet og kontaktede mig 
i samme forbindelse. Når det 
gælder el, har systemet hjul-
pet os til at fi nde ud af, at vores 
store ventilationsanlæg på 
taget er en stor strømtyv, som 
skal skiftes ud,” siger Allan 
Kristiansen.

Når lyset i en fl øj står tændt 
på et tidspunkt, hvor der ikke 
skulle være aktivitet, bliver det 
også bemærket efter kort tid.

Ifølge Lars Lundsgaard har 
alene den systematiske over-
vågning og kontrol i det dag-
lige skåret 10 procent af ener-
giforbruget, og dertil kommer 
så besparelsen ved  at opda-
ge et læk af energi tidligere 
end førhen, hvor alle målere 
blev afl æst manuelt og sjæld-
nere, og hvor især weeken-
derne var ømme punkter i 
energiforbruget.

“Den seneste opgørelse viser 
faktisk, at energiforbruget i 
Børnehuset Vestvej ved Eng-
holmskolen i januar 2013 var 
20 procent lavere end i januar 
2012, så investeringen i måler-
systemet vil hurtigt være tjent 
hjem,” siger Lars Lundsgaard.

Jagten på ’energi-tyve’ er sat ind

På sigt er det planen, at alle 
Allerød Kommunes bygninger 

skal have etableret tilsvarende 
målersystemer.

Pilotprojekt i gang på 
Engholmskolen
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Vi sætter fokus på energibesparelser i boligen. Kom og få en uforpligtende energisnak med vores eksperter og se vores attraktive messe-
tilbud på en række produkter. Du kan også høre mere om mulighederne for at opnå energitilskud ved udskiftning af dit varmeanlæg.

Danfoss DHP-AQ  er en højeff ektiv 
luft til vand- varmepumpe, der er 
konstrueret til at give problemfri 
og miljøvenlig komfort i din bolig. 
Kåret som ”Bedst i test”.

VARMEPUMPE – LUFT / VAND
DANFOSS DHP-AQ (6 kW)

Få mere at vide på 7010 9800 eller www.danskvarmeservice.dk

®

VVS og energiløsninger

Mød os på Allerød Messen og hør mere om 
Energibesparelser i din bolig

Energimærke A+. Spar op til 50 % på 
varmeregningen med en af marke-
dets mest lydsvage varmepumper. 
Sommerhusfunktion 9-13 °C.   Aut. 
rengøring. Opvarmer 60-100 m2.

Specialudviklet stokerkedel til 
forbrænding af træpiller. Velegnet 
til små og mellemstore huse. 
Inkl. 1,5 m snegl, træpillebrænder 
og  300 liter  MAFA-silo.

TRÆPILLEANLÆG
BAXI TPK 24

VARMEPUMPE – LUFT/LUFT
LG NORDIC LIBERO 5 KW

Finansiering? Lån op til 250.000 kr. – nemt og hurtigt!
Har du brug for finansiering til energiforbedringer eller til en reparation, som du ikke lige havde planlagt, kan vi tilbyde et DVS Energilån. 
Lånet tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv. 

* Standardinstallation på gaskedel er i henhold til HMN´s standardbetingelser ved gas/gas udskiftning.   

Energimærke A. Gaskedel installeret 
med varmvandsbeholder. Balance-
ret aftræk, samt vejrkompensering. 
Giver maksimal komfort med mini-
male driftsudgifter.

Fra 31.500 kr.

inkl. standardinstallation*
Fra 85.030 kr.

inkl. standardinstallation.

NATURGASKEDEL
VAILLANT ECOTEC PLUS VC 126

Fra 15.995 kr.

inkl. standardinstallation
Fra 29.995 kr.

inkl. 300 l. MAFA-silo 

og ekskl. installation.

Tilkøb udvidet garanti op 
til 4 år - med service i år 2. 
Ring og hør nærmere.

Besøg også vores store showroom, hvor du 
kan se flere opvarmningsløsninger i drift.

Få rådgivning af vores eksperter og hør 
hvordan du bedst sparer på energien.

Du er altid velkommen på Gefionsvej 7 
i Hillerød, men ring gerne i forvejen på 
70 10 98 00, da vi ofte besøger kunder.

Få også inspiration på

Gefi onsvej 7 i Hillerød

Vi bor 
her
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“Jeg bruger selv el-bilerne - og vil da også sætter mig op på en el-cykel, når det lige passer ind i pro-
grammet,” siger Allerød Kommunes miljøchef, Niels Erik von Freiesleben. Foto: Michael Braunstein

Af Michael Braunstein

EL  To el-biler og ti el-cykler. 
Det er det foreløbige resultat 
af Allerød Kommunes inve-
steringer i el-drevne køretøjer. 
Men fl ere kommer til, for erfa-
ringerne er gode. Satsningen 
er et led i kommunens klima-
strategi og samtidig et eksem-
pel på, at kommunen går for-
an for at inspirere borgere og 
virksomheder.

“El-bilerne og el-cyklerne er 
starten på en omstilling mod 
en mere bæredygtig trans-
port. Det er kommunens mål 
at sadle om til el-drevne køre-
tøjer - i den takt, der er øko-
nomisk rentabelt. Og ved at 
gå forrest håber vi, at vi kan 
inspirere borgere og virksom-
heder,” siger miljøchef i Alle-
rød Kommune, Niels Erik von 
Freiesleben.

Han fortsætter:

“Når vi som kommune inve-
sterer i el-biler og el-cykler, 
sker det altså ikke kun for at 
gøre den kommunale trans-
port mere bæredygtig, men 
også for at vise omgivelserne, 
at el-køretøjer er et rigtigt godt 
alternativ - og dermed skubbe 
på en udvikling, så de bliver 
mere attraktive for alle.”

God modtagelse
Som et led i budget 2012 
anskaffede Allerød Kommune 
sig to el-biler, begge af mær-
ket Citroën C-Zero. Den ene bil 
har fast base ved Allerød Råd-
hus, hvor der er adgang til en 
ladestation, og den anden står 
hos Socialpsykiatrien.

En fuld opladning af en 
el-bil tager seks timer, hvil-
ket typisk foregår om natten, 
hvorefter bilen kan køre cirka 
100 kilometer.

Alle medarbejdere på råd-

Kommunen 
i elektrisk 
føretrøje
Allerød Kommune går med el-biler og el-cykler 
foran for at inspirere borgere og virksomheder 
til bæredygtig omstilling

huset har mulighed for at bru-
ge el-bilerne, når de skal ud 
af huset, idet man booker en 
el-bil på samme måde som et 
mødelokale. Og bilerne bliver 
fl ittigt brugt.

“Medarbejderne har taget 
godt imod initiativet. El-bilen 
er god til mindre ture og er 
på den måde meget anvende-
lig til kommunalt brug inden-
for kommunegrænsen,” siger 
Niels Erik von Freiesleben og 
fortsætter:

“Vi har nu kørt med de to el-
biler i almindelig drift i et år, 
og erfaringerne er gode, derfor 
fortsætter vi: Det er hensigten 

at købe en el-bil mere i løbet af 
foråret. På længere sigt kunne 
et godt bud være, at hjemme-
plejen kommer til at køre i el-
biler, det er i hvert fald tanken, 
at det skal afprøves.”

“Som en del af budget 2013 
har kommunen indkøbt og 
netop modtaget ti el-cyk-
ler - med hjelme og tasker og 
det hele. Cyklerne er tiltænkt 
medarbejderne, når de skal ud 
af huset, på samme måde som 
el-bilerne.”

Bæredygtige ambitioner
El-bilerne og el-cyklerne er et 
udtryk for, at Allerød Kom-

mune ønsker, at medarbej-
derne skal have mulighed for 
at transportere sig bæredyg-
tigt i arbejdstiden, til gavn for 
miljøet.

Ønsket skal ses i sammen-
hæng med kommunens miljø-
ambitioner, som de bl.a. kom-
mer til udtryk i den kommu-
nale klimastrategi, der omfat-
ter en lokal reduktion af CO2-
udslippet på 25 procent inden 
2015.

“En el-bil udleder væsentligt 
mindre CO2 end en brænd-
stofbil, selv når el-produkti-
onen tages med i regnestyk-
ket. Et andet argument for el-

Der er ladestander til de kom-
munale el-biler ved Allerød 
Rådhus. Her sætter Niels Erik 
von Freiesleben en el-bil til op-
ladning. En fuld opladning ta-
ger seks timer, hvorefter bilen 
kan køre cirka 100 kilometer.

biler er luftforureningen: For-
ureningen fra brændstofbi-
ler giver helbredsproblemer, 
mens forureningen fra el-biler 
slet ikke eksisterer lokalt, men 
fi nder sted fra kraftværkerne, 
hvor forureningen kan ned-
bringes på forskellig vis, bl.a. 
med fi ltre,” siger Niels Erik von 
Freiesleben, der godt er klar 
over, at der er andre teknolo-
gier, der kan være spændende 
i fremtiden:

“Et alternativ til el-bilen er 
brint-bilen. Men det ene ude-
lukker ikke det andet - og 
der er andre, der tester brint-
biler.”

På klima- og energimessen 
vil der blive fremvist og fortalt 
om el-biler og el-cykler, hvilket 
varetages af leverandører.
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Guldager A/S
– din partner indenfor vandbehandling

Guldager A/S har stor fokus på at sikre Sundt og sikkert Vand i vand-
installationer. Vi tilbyder miljøvenlige og energibesparende løsninger 
indenfor blødgøring, afsaltning, korrosionsbeskyttelse og forebyggelse 
mod bakterievækst som fx Legionella.

Vassingerødvej 15
3540 Lynge
Telefon 48 10 54 00
www.profilmarkiser.dk

BIRKHOLM 
PLANTESKOLE A·S
WWW.BIRK-HOLM.DK

SJÆLSØ ALLÈ 7A, BLOVSTRØD 
3450 ALLERØD

TELEFON +45 70228292
FAX +45 70224525

MAIL: INFO@DATAFLIGHT.DK
WWW.DATAFLIGHT.DK

KRØLL CRANES A/S
Nordkranvej 2
3540 Lynge
Tel: +45 48 18 74 00
Fax: +45 48 18 88 07

KRØLL

Farum Sten & Grus A/S

Sortering & Råstofselskab 

4818 7003
fsg@fsg.dk - www.fsg.dk

Holms Finmekanik ApS 
Industriskellet 2
3540 Lynge
T: +45 48 18 98 50 
F: +45 48 18 99 50 
info@holms-finmekanik.dk  

Gydevang 20B . 3450 Allerød
Tlf. 48142310 . Fax 48142380

info@polymacs.dk . www.polymacs.dk

FloraCup 
v/Axel Hallum 

Nøglegaardsvej 8   
3540 Lynge  
+45 4818 8012

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

Gydevang 35, 3450 Allerød
Telephone: (+45) 48 14 00 22
Telefax: (+45) 48 14 01 50
E-mail: bwsc@bwsc.dk

BWSC YOUR GLOBAL ENERGY PARTNER
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De tre jurymedlemmer på Allerød Rådhus. Lone Kjelstrup i midten mellem Jussi Adler-Olsen (tv) og 
Erik Lund.

Tekst og foto: Mads Hussing

PRIS  Der er to offi cielle Car-
bon 20-priser, og så bliver der 
i år uddelt en ekstra pris til en 
virksomhed, der får sig et eks-
tra skulderklap. De to offi cielle 
priser er inden for henholdsvis 
innovation og teknik.

De tre jurymedlemmer - for-
fatter og tidligere direktør i et 
solcellefi rma Jussi Adler-Olsen, 
borgmester Erik Lund og pro-
jektleder for Carbon20, Lone 
Kelstrup - har valgt at ind-
stille fi re fi rmaer til innovati-
onsprisen og seks fi rmaer til 
teknikprisen.

Firmaerne er valgt ud fra en 
ansøgning, hvor de har skre-
vet på hvilken måde, de sparer 
på energien, tænker på miljø-

et, hvordan de stiller miljøkrav 
til leverandøren, og om de kan 
tænke alternativt i forhold til 
en mindre miljøbelastning.

"Der er kommet nogle rig-
tig gode bud, så det er svært 
at vælge. De nominerede kan 
alle have fortjent priserne, 
men dem vi har valgt, der skal 
vinde - de hæver sig lige den 
kant over de andre." siger jury-
medlem Jussi Adler-Olsen og 
fortsætter:

"De nominerede virksom-
heder er så forskellige, og det 
hele kan ikke gøres op i sparet 
CO2".

Også private kan gøre 
noget
Erik Lund påpeger, at hvis man 
også som privatperson i Alle-

Miljøbevidste fi rmaer 
skal hædres
En jury har vurderet, hvilke fi rmaer der skal have de to Carbon 20-priser, 
som klimakommissær Connie Hedegaard vil uddele på Allerødmessen

rød vil gøre noget ved CO2-
udslippet, så har Allerød Kom-
mune fl ere tilbud. 

Man kan låne en såkaldt kli-
mapistol, der kan udpege de 
steder i en bolig, hvor isole-
ringen ikke er helt i top. Der 
er også mulighed for at låne et 
"sparometer", hvor man kan 
måle sit el-forbrug og fi nde 
ud af, hvor man kan spare el 
fremover.

Virksomhederne gør meget, 
men nogen gør lige det ekstra.

"De fleste virksomheder 
opfatter sig selv som meget 
miljøbevidste, hvor man bare 
lige skal justere en smule, så er 
man der. De nominerede virk-
somheder vil gerne grave lidt 
dybere, og tage de omkost-
ninger der er forbundet med 

det," siger Jussi Adler-Olsen og 
fortsætter:

"En stor del af miljøbevidst-
heden er kommet af egen drift 
i virksomhederne, men man-

ge af dem har fået rådgivning 
udefra. Nogle er bange for 
rådgivning, for hvis man føl-
ger rådene, så kræver det for-
mentlig investeringer at ændre 

noget. Hos de nominerede har 
man haft viljen til at tage de 
investeringer - det har impo-
neret mig".

Jussi Adler-Olsen har selv 
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SVANEN™ I NYT STOF

T Ø M R E R  –  S N E D K E R  –  M U R E R  –  M A L E R  –  B E T O N  -  K L O A K

www.vbb.dk

Vi pålægger 
alle 

tagprodukter

Blik for resultater

44991222
www.bwm.dk

 Logo-design
Visitkort & Brevpapir
Tryksager & Plakater

Skilte & Bannere
web-design

Scandinavian Trade Building

Gydevang 39-41

3450 Allerød 

Tel.: 48 13 02 40 / 40 88 81 81

www.nokc.dk

WIDEX ER
WINDMADE

Rose Holm A/S
Vassingerødvej 84
3540 Lynge
Tlf. +45 4816 3366
Fax +45 4816 3377
www.roseholm.dk

Brdr. Larsen Teknik Aps
Nøglegårdsvej 18a
3540 Lynge
www.brdrlarsen.dk

Sneppevang 3
3450 Allerød
Tlf. 48 17 61 61
e-mail: laser@lasertech.dk

BifoPet Products A/S
Industrivej 12
3540 Lynge
Tlf. 48 18 88 77

TOFTEVEJ 30 - 3450 ALLERØD

”The Chair” designet af 

Hans J. Wegner, 1949

”Cirkelstolen” designet af 

Hans J. Wegner, 1986
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Af Peter Klar

CARBON20  Allerød Kommu-
ne har med sin klimastrategi 
forpligtet sig til at nedbringe 
CO2-udledning med 25 pro-
cent inden 2015 og nærme sig 
CO2 neutralitet i 2030. 

Da de private virksomhe-
der står for hele 39 procent af 
kommunens samlede CO2-
udledning, er det afgørende, 
at disse virksomheder indgår i 
klimastrategien.

"Gennem to år har vi arbej-
det med det EU støttede Car-
bon20 projekt. Dermed har vi 
opbygget et frugtbart samar-
bejde med 23 lokale virksom-
heder, hvor vi udveksler erfa-
ringer og nye samarbejdsrela-

tioner," fortæller Lea Herdal, 
der er formand for Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalget. 

"Jeg tror på, at det netop er 
dette tværfaglige og frivilli-
ge arbejdsfællesskab, der skal 
bringe os tættere på CO2-neu-
tralitet i Allerød Kommune," 
siger Lea Herdal.

Mange virksomheder har 
valgt at arbejde med de tekni-
ske løsninger, som belysning, 
ventilation, aircondition og 
trykluftsanlæg.

Andre virksomheder har 
haft mere fokus på innovati-
onsdelen og har taget en lang 
række tiltag som medarbejder-
inddragelse, grøn leverandør-
styring og skovrejsning.

"De første resultater for 

Flotte resultater 
i Carbon20
De første resultater for 2012 er kommet og viser 
en CO2-reduktion på helt op til 46 procent hos 
en enkelt virksomhed

taget nogle tiltag i hans virk-
somheds hus på Prins Valde-
mars Allé. Her står serverne 
i kælderen og udsender var-
me, og den vare bliver pumpet 
rundt i resten af kælderen, så 
den forbliver varm og tør. Jus-
si Adler-Olsen vil derfor gerne 
opfordre andre borgere til at 
tænke over forbruget.

"Om ikke for andres skyld, 
så for ens egen elregning," 
siger forfatteren.

Projektlederen for Carbon 
20 fortæller, at der er andre 

miljøbesparende initiativer i 
gang.

"Vi er i gang med et under-
projekt, hvor man prøver at 
visualisere, hvor meget ener-
gi man bruger. Det kan give 
en stor besparelse," siger Lone 
Kjelstrup.

Et godt eksempel
Udover at virksomhederne 
gør det godt for miljøet, så 
går de også foran med et godt 
eksempel.

"De her virksomheder har 
gjort det godt for sig selv med 
en lavere elregning og nem-
mere affaldssortering, men 
de sender også et godt signal 
til medarbejderne," siger Jussi 
Adler-Olsen.

Snakken med de tre jury-
medlemmer endte ud i løst og 
fast om energibesparende til-
tag, og der blev blandt andet 
talt om solceller på rådhu-
set som en meget sandsynlig 
mulighed i nær fremtid. 

Hvem der vinder de to offi -
cielle priser og det ekstra skul-
derklap afgøres fredag 22. 
februar på Allerødmessen i 
Centerhallen.

2012 er allerede kommet og 
viser en CO2-reduktion på helt 
op til 46 procent hos en enkelt 
virksomhed, så det er jo fanta-

stisk fl ot og det bedste argu-
ment for, at projektet fortsæt-
ter," siger Lea Herdal.

Om Carbon 20:
Carbon 20 har til formål at styrke kommuner og virksomheder  ■

i at fi nde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre 
drivhusgasser.
Projektet løber til 31. december 2013 ■  og støttes af EU-midler.
De deltagende virksomheder får tilbudt gratis rådgivning fra  ■

ekstern energikonsulent, kortlægningsværktøjer samt oplys-
ning om alternative arbejdsmetoder til understøttelse af virk-
somhedernes klimaarbejde, innovation og grøn vækst.
Erfaringerne fra projektet vil blive givet videre til kommuner og  ■

erhvervsorganisationer i Danmark og de øvrige EU lande.
Carbon 20 er udviklet af Green Cities-kommunerne Allerød,  ■

Albertslund, Ballerup, Kolding, Herning og København.
Det vil Carbon 20:

Engagere mindst 100 virksomheder til at arbejde målrettet med  ■

CO2-reduktioner. Målet er at nå en samlet reduktion på 20% 
inden projektets afslutning i 2013.
Udvikle modeller for, hvordan kommuner og virksomheder sam- ■

arbejder om klimatiltag i virksomhederne. 
Udvikle en række guidelines til kommunerne, der kan støtte og  ■

motivere virksomhederne i at foretage klimavenlige initiativer.
Belyse klimamæssige snitfl ader mellem kommuner og erhvervs- ■

liv. Formålet er, at kommunerne bedre understøtter klimainitiati-
ver i virksomhederne.

Kilde: www.carbon20.dk

FAKTA
Nominerede i kategorien 
“Innovation”:
Fritz Hansen
Data Flight Europa
PP Møbler
Frisør Chac-moll

Nominerede i kategorien 
“Teknik”:
Laser Technical Services
Profi l Markiser
Guldager
New Goat
Birkholm Planteskole
Krøll Cranes

FAKTA
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Vend strømmen med os
– det betaler sig

Alternativ energi er blevet et varmt emne 
– især fordi teknologierne hele tiden bliver 
billigere og mere effektive. Det betyder, at din 
investering hurtigere er betalt hjem igen.
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energiløsninger. Har du konkrete planer, eller 
vil du bare høre lidt mere om dine økonomiske 
muligheder i forhold til at energiforbedre din 
bolig? Så kontakt os og hør, hvordan vi kan 
hjælpe dig.

Tjek også jyskebank.dk/energi og bliv klogere.

Vi glæder os til at se dig – om du er kunde eller ej.

Kan du spare penge ved at 
energiforbedre din bolig?
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Mød os på Allerødmessen 

den 22. og 23. februar 2013
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Af Peter Klar

ELVARME  37 øres nedsættelse 
lyder måske ikke af meget, når 
man taler om boligkøb. Ikke 
desto mindre forudser dan-
bolig, at en reduktion af afgif-
ten på elvarme på 37 øre pr. 
kilowatttime kan blive til en 
gevinst på mange tusinde kro-
ner – ikke mindst for hurtige 
boligkøbere.

Fra årsskiftet er afgiften 
på elvarme nedsat fra 80 ører 
pr. kWh til 50 ører pr. kWh. 
Inklusiv moms svarer det til 
en reduktion på 37 øre, og 
det giver en årlig besparel-
se på omkring 2.500 kroner 
for et typisk parcelhus på 140 
kvadratmeter, fortæller ener-
givejleder Rune Schmidt fra 
Energitjenesten. 

Samtidig bliver de årlige 
udgifter til øvrige opvarm-
ningsformer såsom fjernvar-
me, naturgas og olie med ind-
førelsen af den såkaldte forsy-
ningssikkerhedsafgift i omeg-
nen af 1000 kroner højere. Den 
nye afgift er netop trådt i kraft. 
Alt andet lige gør det boliger 
med elvarme mere interessan-
te for boligkøbere end før.

Elopvarmede boliger hand-
les typisk til noget lavere priser 
end sammenlignelige boliger 
med andre opvarmningsfor-
mer, fortæller Jan Persson fra 
danbolig Allerød.

“På grund af den relativt 
høje pris på elopvarmning 
ligger boliger opvarmet med 

el i et lavere prisleje. Det skyl-
des, at boligkøberne og ban-
ken skeler meget til de løben-
de udgifter, når det vurderes, 
hvor hårdt køberne kan sætte 
sig i forbindelse med et bolig-
køb. I det nuværende lidt træ-
ge marked, forventer vi, at 
det vil tage nogen tid, inden 
de lavere eludgifter for alvor 
slår igennem i udbudspriser-
ne. Så er man på udkig efter 
bolig i øjeblikket, kan der vir-
kelig være penge at spare, hvis 
man handler hurtigt,” siger Jan 
Persson.

Jan Persson anslår, at et gen-
nemsnitligt parcelhus på 140 
kvadratmeter med elvarme 
i øjeblikket er cirka 200.000 
kroner billigere end huse med 
andre opvarmningsformer.

De lavere varmeudgifter er 
ikke kun godt nyt for boligkø-
berne. Alle ejere af de omkring 
125.000 elopvarmede helårs-
boliger vil mærke besparelsen 
på de løbende udgifter.

Også sommerhuse, hvor 
elvarme er udpræget fæno-
men, bliver billigere i drift. 
Det kan give et rygstød til 
sommerhusmarkedet.

Afgiftsændringer 
kan give hurtige 
boligkøbere gevinst
Nedsættelse af afgift på elvarme giver årlig 
besparelse på cirka 2.500 kroner for et typisk 
parcelhus på 140 kvadratmeter

Af Peter Klar

MØBELVÆRKSTED  Bæredyg-
tighed har i mange år været 
et nøgleord for møbelsned-
kerværkstedet PP Møbler i Lil-
lerød, og derfor er værkstedet 
også at fi nde blandt de 23 loka-
le virksomheder, der i disse år 
deltager i Allerød Kommunes 
EU-støttede Carbon 20-pro-
jekt med fokus på at nedbrin-
ge CO2-udledningen.

“Det at vi arbejder med træ-
er, som jo ved at optage ilt er 
med til at få hele jordkloden til 
at fungere, gør, at vi altid har 
været meget miljøbevidste. I 
1998 var vi den første møbel-
producent, der blev miljøgod-
kendt, og vi var også nogle af 
de første, der stillede krav til 
sav- og skovbranchen om, at vi 
ville have dokumentation for, 
at der ikke blev benyttet pesti-

cider. Vi vil vide, hvor træet 
kommer fra,” siger administre-
rende direktør, snedkermester 
Søren Holst Pedersen.

“Vi prøver altid at tænke os 
om, når vi har muligheden. Da 
vi udvidede værkstedet i 2001, 
fi k vi etableret spånsugning og 
et spånfyr med den nyeste tek-
nologi, og vi foretog varmeiso-
lering og støjdæmpning med 
papiruld. Vi satte energirigti-
ge lysstofrør op i værkstedet, 
og dem har vi så siden skiftet 
ud med helt nye, der sparer 60 
procent i strøm. I fyret bræn-
der vi alle vores spåner, og 
fordi træet har så høj kvalitet, 
er der tale om meget ren for-
brænding, og spånfyret står 
endvidere for al vores opvarm-
ning. I alt sparer anlægget os 
for 40 ton CO2,” siger Søren 
Holst Pedersen.

“Det er en naturlig del 

CO2 har 
trange kår hos 
PP Møbler
"Det at vi arbejder med træer, som jo ved at 
optage ilt er med til at få hele jordkloden til at 
fungere, gør, at vi altid har været meget mil-
jøbevidste," siger direktør og snedkermester 
Søren Holst Pedersen

af vores hverdag, at vi prø-
ver at være miljøbevidste og 
for eksempel prøver at fi nde 
miljøvenlige overfl ader med 
mindst mulig brug af syre-
hærdende lak, men i stedet 
bruger for eksempelvis sæbe-
behandling. I de seneste 10 år 
er vi gået fra at bruge 100 liter 
syrehærdende lak om året til i 

dag 15 liter,” siger Søren Holst 
Pedersen.

Udover tiltagene hos sig 
selv står PP Møbler sammen 
med sponsorer bag PP Skoven, 
som blev indviet i efteråret, og 
hvor der på sigt skal plantes op 
til 10.000 træer. Skoven bliver 
på fem-seks hektar og vil opta-
ge cirka 170 ton CO2 hvert år.

Møbelsnedker Ken Winther arbejder på ryglænet til en stol, hvis samlede fremstilling i sidste ende vil have sparet naturen for CO2. Til 
højre PP Møblers administrerende direktør, snedkermester Søren Holst Pedersen.

“Så er man på udkig 
efter bolig i øjeblikket, 
kan der virkelig være 
penge at spare, hvis 

man handler hurtigt.”
Jan Persson, danbolig, Allerød



 tættere på

Godt nyt til boligejere 
med energivenlige 
planer

Få del i de 250 millioner kr. til lav rente, som Spar Nord 
har afsat i særlig pulje til energirenovering i dit hjem og i dit 
sommerhus.  

På gensyn i Spar Nord Hillerød, 
Københavnsvej 31, 3400 Hillerød
Telefon 33 34 38 30
www.sparnord.dk
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CP Elektric ApS er stiftet i 2005 af Claus Andersen og Per Monefeldt.
Vi er et autoriseret el-installationsfi rma, som beskæftiger sig med mange forskel-

lige typer af arbejdsopgaver, da vi har mange års erfaring inden for faget.

Vi har blandt andet stor erfaring indenfor:
adgangskontrol, Tele/data, alarmanlæg, IHC 

og mere traditionelle opgaver som belysning/terrænbelysning 
og boliginstallationer

Vi sætter en ære i at servicere vores kunder med en hurtig 
og professionel behandling, og i et sprog hvor alle kan være med.

Kontakt os hvis De ønsker en pris på et arbejde/produkt, 
eller hvis De ønsker et arbejde udført.

CP ELEKTRIC ApS
Vassingrød bygade 46 - 3540 Lynge

Tlf: 30 31 33 50
www.cp-elektric.dk

Din lokale Aut. El-installatør

Allerød 
messen 

stand V2

Mød os på facebook.com/cpelektric
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Sidste års Allerødmesse blev en stor succes for Papiruld Danmark.

Af Mads Hussing

ISOLERING  Der er store for-
ventinger fra fi rmaet Papiruld 
Danmark til årets klimamesse 
i Allerød. Sidste års messe blev 
en stor succes for fi rmaet, der 
er placeret midt mellem Alle-
rød og Hillerød.

"Vi er til tre-fi re messer om 
året, og Allerødmessen var den 

bedste messe, jeg har været på," 
siger Andreas Jensen fra Papir-
uld Danmark og fortsætter:

"Jeg havde 38 aftaler efter 
sidste års messe, så forventnin-
gerne til i år er kæmpestore".

Papiruld Danmark meldte 
sig til dette års messe allerede 
før sidste års messe var færdig. 

"Der er mange huse fra 
70'erne i Allerød, som er iso-

"Forventningerne til i 
år er kæmpestore"
Papiruld Danmark glæder sig til årets klimamesse i Allerød, da de havde 
stor succes ved sidste års messe

leret, men hvor der ikke er til-
strækkelig isolering i. Derfor 
er det oplagt, at vi har valgt 
at komme til Allerødmessen," 
siger Andreas Jensen.

Du får stadig tilskud til at 
efterisolere
Efter håndværkerfradraget 
stoppede 31. december 2012 
tror mange husejere ikke læn-
gere, at boligforbedringer kan 
betale sig. Men der er stadig 
penge at spare på at efteriso-
lere, for Papiruld Danmark A/S 
yder nemlig stadig tilskud til 
efterisolering.

Håndværkerfradraget slut-
tede 31. december 2012 til 
stor fortrydelse for de mange 
husejere, som ikke nåede at få 
efterisoleret huset inden årets 
udgang. 

"Vi oplevede en helt eksplo-
siv interesse i at få efterisole-
ret op til årets afslutning. Men 
vi kunne ikke følge med efter-
spørgslen op til jul, selv om vi 
ansatte fl ere folk for at kom-
me rundt til så mange kunder 
som muligt," forklarer Andre-
as Jensen, der kan fortælle at 

mange kunder fortsat spør-
ger til håndværkerfradraget 
og er særligt interesserede i 
hvilke initiativer, der erstatter 
ordningen. 

"Vi ville ønske, at ordnin-
gen blev bibeholdt af rege-
ringen, men sådan skulle det 
ikke være. Til gengæld bli-
ver mine kunder overraskede 
over at høre, at vi stadig yder 
energitilskud til efterisolering 
med Papiruld," siger Andreas 
Jensen. 

Hvad er energitilskud?
Energitilskuddet eksisterede 

allerede inden håndværker-
fradraget, og udbetales i for-
bindelse med energibespa-
rende tiltag i boligen såsom 
efterisolering. Det betyder, at 
husejerne får et kontant til-
skud pr. kWh, de sparer ved at 
efterisolere. 

"Vi har en aftale med HMN 
Naturgas, som udbetaler mar-
kedets højeste energitilskud på 
38 øre pr. sparet kWh. Og det 
kan godt blive til en pæn por-
tion penge, man får udbetalt," 
forklarer Andreas Jensen.

Tilskuddets størrelse kom-
mer helt an på hvor stort 

huset er, og hvor meget isole-
ring, der ligger i forvejen. På 
et typisk hus på 120 m2, som 
allerede har en smule isole-
ring liggende på loftet og får 
efterisoleret med Papiruld op 
til 300 mm, vil man få mellem 
1.900 og 2.900 kroner i tilskud 
på loftisolering. 

En typisk hulmursisolering 
vil ligge på 1.700–2.500 kro-
ner i tilskud alt efter, hvilken 
opvarmningskilde man benyt-
ter sig an.

Der er fl ere positive virknin-
ger ved at efterisolere. 

"Ikke alene sparer man 
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Af Michael Braunstein

GRATIS TJEK  Et gratis klimatil-
pasningstjek som første skridt 
på vejen til at stoppe ubeha-
gelige oversvømmelser. Det er 

resultatet af en aftale, miljømi-
nister Ida Auken har indgået 
med fagfolk over hele landet. 
Tjekket kan spare boligejere 
både bekymringer og penge.

De senere års skybrud er en 

forsmag på en type af vejr, som 
vi får mere af fremover. Man-
ge boligejere har ikke inve-
steret i tiltag for at sikre huset 
mod ekstremt vejr. Mange er 
ikke klar, at de også selv har et 

ansvar for at sikre deres hjem 
mod oversvømmelse. Og man-
ge ved ikke, hvad de skal gøre 
for at få et hjem, der er mere 
forberedt på voldsommere 
regn.

Derfor har miljøminister Ida 
Auken har samlet fl ere bran-
cher og indgået en aftale om at 
tilbyde danskerne et gratis kli-
matilpasningstjek af boligen. 

På Allerødmessen vil 
anlægsgartnere fra Danske 
Anlægsgartnere være repræ-
senteret. De vil blandt andet 
gøre opmærksom på det gratis 
klimatilpasningstjek, som de 
tilbyder at lave hos boligejere.

Knap 200 kloakmestre og 
anlægsgartnere tilbyder at 
lave et gratis klimatilpasnings-
tjek hos borgerne. Når de gen-
nemfører et klimatilpasnings-
tjek, undersøger de bl.a., om 
der tidligere har været pro-
blemer med vand, hvordan 
huset er placeret på grunden 
i forhold til omgivelserne, og 
om afl øb i kælder kan give 
oversvømmelse.

Få et gratis klimatilpasningstjek
Tjekket er tænkt som første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser

Af Michael Braunstein

REGNVAND  Det regner mere 
og kraftigere, og regnvand er 
derfor blevet en faktor, vi både 
som samfund og borgere må 
forholde os til.

Men hvad nu hvis vi begynd-
te at se på regnvandet som 
en ressource, som noget der 
ikke skal ned i større og stør-
re klokakker, men som noget 
der skal tænkes intelligent og 
kreativt ind i udformningen af 
boligområder, haver og grøn-
ne områder - og som derved 
fører til en klimatilpasning, 

der løfter de grønne værdier?
Sådan en tankegang er 

Haveselskabet fortaler for, og 
det bliver ikke ved tankerne: 
Haveselskabet har skudt et 
fire-årigt udviklingsprojekt 
med titlen ‘Intelligent brug af 
regnvand’ igang. Projektet er 
støttet af Villumfonden med 
9,8 millioner kroner.

“I et unikt samarbejde mel-
lem haveejere, kommuner og 
forsyninger skal projektet sik-
re, at de enorme investeringer, 
vi som samfund, kommune og 
borger skal gøre i klimatilpas-
ning, skaber gode løsninger og 

Regnvandet 
skal bruges 
intelligent
Hvordan det kan gøres i boligområder med 
haver skal undersøges i Allerød og Middelfart. 
Gode bud på klima- og energimessen på, hvad 
haveejerne allerede nu kan sætte i værk

Den første sæson står en del stauder i blomst og bunddækkeplanterne er så småt ved at vokse til i regnbedet. Foto: Søren Hansen

merværdi,” siger projektleder 
i Haveselskabet, Dan Gabriel 
Jensen.

Han fortsætter:
“Regnvand skal ikke i klo-

akken. Det gode kalkfrie dan-
ske regnvand er en ressource. 
Hverdagsregn skal beholdes 
dér, hvor den falder til glæde 
og gavn, og skybrud skal ledes 
hen, hvor det ikke gør skade. 
Og når vi tænker regnvand ind 
i udformningen af haverne, 
får vi ikke blot taget hånd om 
vandet, men får samtidig mere 
spændende haver.”

“’Intelligent brug af regn-
vand’ skal indsamle erfarin-
ger, der gør det muligt at give 
haveejere, forsyningsselska-
ber, kommuner og stat kon-
krete opskrifter på, hvordan vi 
kan nedsætte risikoen for over-
svømmelser og gøre regnvand 
til en ressource gennem intel-
ligent brug af regnvand i haver 
og på offentlige arealer.”

Konkret skal effekten af 
intelligent brug af regnvand 
undersøges i to demonstrati-
onsprojektet i boligområder, 
og her er Allerød blevet udvalgt 
sammen med Middelfart.

“Vi skal vise, hvordan det 
kan gøres, og så skal vi med 
afsæt i de erfaringer pege på, 
hvordan lovgivningen skal 
ændres, og i det hele taget 
hvordan man griber udfor-
dringerne an,” siger Dan 
Gabriel Jensen.

En realitet i efteråret
I Allerød ventes demonstrati-
onsprojektet at blive en rea-
litet i løbet af efteråret 2013. 

Den kommunale spildevands-
plan skal først vedtages i revi-
deret udgave, men så er vejen 
også banet.

“Vi starter med en proces, 
hvor borgerne i et udvalgt 
område inddrages, bl.a. gen-
nem workshops. Derefter skal 
der udvælges ti haveejere, der 
vil lægge have, engagement 
og energi til, og så etableres 
selve demonstrationsprojek-
tet,” siger Dan Gabriel Jensen 
og fortsætter:

“De ti haveejere får en pak-
ke, der omfatter færdigtegne-
de haveplaner og særlig råd-
givning af Niras - som projek-
tet er udviklet i et tæt samar-
bejde med - Haveselskabet, 
anlægsgartnere og andre.”

“Der er mange muligheder 
for at håndtere regnvand i en 
have og samtidig gøre haven 
mere spændende. Det kan 
være regnbede, ændring af 
belægninger eller grønne tage. 

På Haveselskabets kampagne-
site ditregnvand.dk kan man 
læse meget mere om mulig-
hederne,” siger Dan Gabriel 
Jensen.

Miljømedarbejder i Alle-
rød Kommune, Ole Dahlqvist, 
supplerer:

“Allerød Kommune ser 
frem til demonstrationspro-
jektet med store forventinger. 
Vi agter at formidle under-
vejs, hvordan det forløber, og 
bagefter vil vi vurdere, hvad vi 
har lært og afgøre, om vi skal 

gå videre med noget ligen-
de andre steder i kommunen. 
Allerød har i forvejen ambi-
tiøse klimamål og en række 
udfordringer i de kommen-
de vandplaner, som projek-
tet passer godt ind i og kan 
understøtte.”

På klima- og energimes-
sen vil Haveselskabet og Alle-
rød Kommune fortælle mere 
om projektet og give en ræk-
ke eksempler på, hvad den 
enkelte haveejer kan gøre for 
at håndtere regnvandet.

I en forhave er anlagt et regnbed med sten i bunden og nyplan-
tede græsser. Foto: Kaare Smith

Morgenstjernestar er en af de dekorative græsser, der kan klare 
både at blive oversvømmet og stå tørt i perioder. Foto: Kaare 
Smith

www.haveselskabet.dk  ■

og kampagnesitet www.
ditregnvand.dk

Her kan man fi nde masser 
af idéer til haveejere, når det 
gælder håndtering af regn-
vand i haven.

www.klimatilpas.nu ■

Her kan man bl.a. fi nde oplys-
ninger om et nyt tilbud - gratis 
klimatjek - der er resultatet 
af en aftale mellem miljø-
minister Ida Auken og fl ere 
brancher om gratis klimatil-
pasningstjek af boligen.

FAKTA
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Vind en gratis energigennemgang 
af din virksomhed

Kunne du tænke dig at din virksomhed 
blev kigget efter i ”energi-sømmene”?

Så kom ned på messen fredag d. 22. februar, hvor du har muligheden for at 
vinde en energigennemgang udført af en professionel Energikonsulent. 

En gennemgang af din virksomhed kan betyde en væsentlig besparelse på 
energikontoen. Flere virksomheder i Allerød har allerede opnået store 

besparelser efter deres virksomhed er blevet kigget efter i ”energi-sømmene”. 

Gennemgangen bliver udført af en Energikonsulenter fra Schneider Electric, 
som du også kan møde face to face på messen. 

På messen vil Energikonsulenterne stå klar til at rådgive dig omkring 
energibesparelser i din virksomhed. 

Som en ekstra bonus tilbyder Carbon20 gruppen fra Allerød Kommune at 
følge op på gennemgangen, med en udarbejdelse af en klimahandlingsplan. 

På den måde kan forslagene blive omsat til handling.

På Carbon 20 standen har du mulighed for at få information om projektet, og 
høre om hvilke resultater de 23 deltagende virksomheder har opnået indtil nu.

Hvordan deltager du?
For at deltage i konkurrencen skal du bare lægge dit visitkort i bowlen 

på Carbon20 standen, senest fredag d. 22 kl. 16.30, 
herefter vil lykkens gudinde udtrække den heldige vinder.

Eneste forudsætning for at deltage i konkurrencen er, 
at vi må kontakte dig med yderligere information om kommunens 

energisamarbejde med virksomheder i kommunen.
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Cykelsuperstier:
Allerød Kommune deltager  ■

i samarbejdet omkring 
udvikling af et net af Cykel-
superstier i Hovedstadsre-
gionen. Ambitionen med 
Cykelsuperstierne er at 
gøre cyklen til et seriøst 
transportalternativ på 
strækninger over fem km 
for endnu fl ere borgere. 
Cykelsuperstierne leverer 
et sammenhængende 
og ensartet net på tværs 
af kommunegrænserne. 
Cykelsuperstierne skal 
forbinde koncentrationer 
af arbejdspladser, studie-
pladser og boliger samt 
give adgang til kollektive 
trafi kterminaler.
Stierne skal være så direk- ■

te som muligt, med så få 
forhindringer og stop som 
muligt. Der skal sikres en 
jævn belægning og en høj 
grad af vedligehold, samt 
et lavt antal ulykker. Nogle 
af de strækninger, som 
Allerød Kommune foku-
serer på i samarbejdet, er 
forbindelser til nabobyer 
som Hillerød, Hørsholm, 
Birkerød og Farum.

FAKTA

Trygge cykelstier kan få fl ere bilister til at tage den tohjulede i stedet.

Af Peter Klar

CYKELSTIER  Der skal være fl ere 
trygge cykelstier, før bilisterne 
for alvor lader bilen stå hjem-
me i carporten og springer på 
cyklen i stedet.

Derfor prioriterer Allerød 
Byråd anlæg af nye cykelstier 
højt.

“Vi har i de sidste par år sat 
turbo på anlæg af nye stier, så 
langt fl ere børn og voksne får 
nem adgang til en sikker sti-
forbindelse. Og vi har fl ere 
projekter i støbeskeen, så vi 
med tiden får et stort og sam-
menhængende net af stier,” 
siger John Køhler, V, formand 
for Teknik- og Planudvalget.

Cyklister får 
bedre stier
Allerød Kommune har sat gang i en række 
cykelsti-projekter

Stiprojekter i Allerød Kommune:
Kirkeltevej: I 2011-2012 er der anlagt cykelsti på delstrækningen  ■

af Kirkeltevej fra Kongevejen til stisystemet mod Skovvangs-
skolen. Den nye cykelsti er anlagt for at skabe et sammenhæn-
gende og mere trygt cykelstinet. Særligt er det hensigten at for-
bedre forholdene for elever, der skal til og fra Skovvangsskolen.
Frederiksborgvej: På Frederiksborgvej anlægges der cykelstier,  ■

i første omgang på strækningen fra Kirkeltevej til Ørnevang ved 
erhvervsområdet Borupgård.
Sandholmgårdsvej: På Sandholmgårdsvej anlægges cykelstier  ■

fra Center Sandholm til de eksisterende cykelstier øst for lejren 
ved Blovstrød Allé. De nye stier betyder, at der bliver sammen-
hængende cykelsti hele vejen fra Center Sandholm til Lillerød 
bymidte.
Lynge: For at forbedre trafi kforholdene for elever, som skal til og  ■

fra Lynge Skole, udføres en række projekter i området omkring 
Lynge Skole. Der anlægges nye cykelstier og forbedringer af 
eksisterende stier, så der opnås et sammenhængende net af 
cykelstier for skolebørn til Lynge Skole.

FAKTA

“Hvis vi imidlertid skal 
rykke for alvor, skal vi også 
være med til at udvikle de 
nye Cykelsuperstier i Hoved-

stadsregionen, så cyklisterne 
hurtigt og sikkert kan kom-
me rundt i hele regionen og 
til nabokommunerne,” siger 

John Køhler, der tilføjer, at sta-
ten yder tilskud til etablering 
af Cykelsuperstier.

Af Peter Klar

SOLCELLER  Belectric, som man 
i år kan møde på Allerødmes-
sen, er verdens største installa-
tør af solcellesystemer og har 
etableret sig i Allerød med et 
nordisk datterselskab.

"Belectric henvender sig pri-
mært til erhvervskunder, men 
installerer også solcellesyste-
mer til privatkunder. Belec-
tric, som er en tysk koncern, 
har bygget over 3.000 indu-
strianlæg med en samlet kapa-
citet på over 1,2 GW. Belectric 
har udviklet mange forskelli-
ge løsninger indenfor solcel-
ler, blandt andet parkerings- 
og carport løsninger," siger 
direktør i Belectric Nordic, Jim 
Jakobsen.

For eksempel tilbyder Belec-
tric en carport, som er udstyret 
med solceller og markedsføres 
som "køb carport med 25.000 
km til din el-bil". Carporten og 
ladestation er udviklet sam-
men med bilproducenterne 
og tilbydes bl.a. tyske kunder, 
samtidig med at de køber en 
el-bil.

"På erhvervssiden forventer 
vi snart at installere det første 
industrianlæg i Danmark. Vi 
er også i dialog med et par af 
Carbon20-virksomhederne i 
Allerød Kommune og er i gang 
med at forberede tilbud," siger 
Jim Jakobsen.

Belectric er startet som en 
komponentleverandør til sol-
celleindustrien, og koncernen 
tæller i dag over 50 dattersel-
skaber, som producerer alt lige 

Solcelle-gigant er 
kommet til Allerød
Belectric er verdens største installatør af solcellesystemer

For eksempel tilbyder Belectric en carport, som er udstyret med 
solceller og forsyner det parkerede køretøj med strøm til 25.000 
kilometer.

Belectric har bygget over 3.000 industrianlæg med en samlet 
kapacitet på over 1,2 GW.

fra skruer, kabler og fastgørel-
sesmaterialer til komplette 
montagesystemer, som både 
anvendes i egne systemer og 
som sælges til andre fi rmaer 

i solcellebranchen. Belectric 
førende brands er for eksem-
pel Padcon Gmbh og Jurchen 
Technology GmbH.

Døgnet rundt
Tjek nyhederne på 

allerødnyt.dk
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Af Peter Klar

SITE  Hvordan kan jeg nemt 
gøre noget godt for klimaet?

“Det spørgsmål kan du få 
en masse gode svar på. Hvis du 
er parat til at ændre nogle små 
vaner i din hverdag, så vil mit-
klima.dk hjælpe dig med det - 
både på nettet og på telefonen. 
Mange er helt med på at støt-
te op om et bæredygtigt miljø 
ved at købe økologisk mælk og 
shampoo med miljømærker. 
Men hvordan kan man være 
sikker på, at vores indkøb ikke 
er uforbederlige klimasynde-
re? Det er nemt: Med shop-
ping guiden kan du få inspira-
tion til klimavenlige indkøb,” 
fortæller Den Grønne Guide 
i Allerød Kommune, Tommy 
Dal, om sitet Mitklima.dk.

“Du taster direkte ind på 
app’en, og så kan du nyde godt 
af shoppingguiden og fl ere af 
de andre sjove muligheder til 
Mitklima.dk: Tag en test, quiz 
og konkurrencer. Du kan også 
vælge at modtage sms’r, som fx 
kan huske dig på at slukke din 
pc helt ned inden du går hjem 
fra arbejde,” siger Tommy Dal.

På Mitklima.dk kan man 
kortlægge sit bidrag af CO2.

“Det sker helt automatisk 
gennem en række spørgsmål 
til dine vaner. Og så kan du 

se, hvor du ligger i forhold til 
andre danskere. Det giver dig 
et godt overblik over, hvor du 
især kan gøre noget i løbet af 
din hverdag. Er det når du står 
under bruseren, når du køber 
ind, eller når du tager bilen på 
arbejde?” siger Tommy Dal.

Morgen, Arbejdsrutiner, 
Eftermiddag - det er overskrif-
terne, hvor man med Mitkli-
ma.dk kan ændre sin hverdag 
til at få klimavenlige vaner, 
for eksempel ‘Sluk for compu-
terskærm og lys, når du går til 
frokost’.

“Jamen, er det ikke bare en 
dråbe i havet? Nej, det er det 
slet ikke! På globalt plan udle-
der computere og andet it-
udstyr lige så meget som alle 
verdens passagerfl y til sam-
men. Så du kan gøre en stor 
forskel ved at aktivere com-
puterens strømsparefunktion. 
Gør det på den nemme måde: 
Få en pauseknap til din pc hos 
Den Grønne Guide på Alle-
rødmessen 23. februar,” siger 
Tommy Dal.

Allerød Kommune og Den 
Grønne Guide har fået Mitkli-
ma.dk udviklet særligt til Alle-
røds borgere.

“Så brug bare løs - det er 
gratis og uden forpligtelser,” 
siger Tommy Dal.

Mitklima.dk - 
Allerøds eget 
klimasite
Få styr på din klimapåvirkning med mitklima.dk

“Med et tryk sætter du pc’en på standby, og strømforbruget falder til det rene ingenting. Hvis du ydermere har koblet alt dit grej ved 
computerbordet på en spareskinne, så slukker det samtidig, og du sparer 90-95 procent strøm - her og nu, uden at miste noget af dit 
arbejde på skærmen,” forklarer Den Grønne Guide, Tommy Dal.

Af Peter Klar

SPAR!  “Du sidder sikkert hver 
dag ved din pc og arbejder. Så 
skal du lige hente posten eller 
en kop kaffe eller bare til fro-
kost - og imens står din pc på 
fuld power. Det samme gør din 
printer, scanner, skrivebords-
lampe, hævesænkebordet osv. 
Hvor ville det dog være nemt, 
hvis du kunne sætte det hele 
på pause med et enkelt tryk,” 
siger Den Grønne Guide i Alle-
rød Kommune, Tommy Dal. 

Og sådan en pc-pauseknap 
fi ndes.

“Med et tryk sætter du pc’en 
på standby, og strømforbruget 
falder til det rene ingenting. 
Hvis du ydermere har koblet 
alt dit grej ved computerbor-

det på en spareskinne, så sluk-
ker det samtidig, og du sparer 
90-95 procent strøm - her og 
nu, uden at miste noget af dit 
arbejde på skærmen. Jamen, er 
det ikke bare en dråbe i havet? 
Nej, det er det slet ikke! På 
globalt plan udleder compu-
tere og andet it-udstyr lige så 
meget CO2 som alle verdens 
passagerfl y til sammen. Så du 
kan gøre en stor forskel ved 
at trykke på knappen,” siger 
Tommy Dal.

PC-pauseknappen kan 
man hente kvit og frit hos Den 
Grønne Guide på Allerødmes-
sen i Centerhallen 23. februar.

Midt imellem alle udstiller-
ne står Den Grønne Guide såle-
des klar med pc-pauseknap-
per og meget andet udstyr til 

demonstration og udlån: Kli-
mapistoler, fugtmålere, spa-
rometre, spareskinner og 
lignende.

Med en klimapistol kan 
man gå til angreb mod utæthe-
der i sit hus og tjekke, om man 
har kolde steder på muren, og 
om isoleringen omkring døre 
og vinduer er god nok.

“Du retter blot den infrarø-
de stråle mod det, du vil måle, 
og så vil termometeret give dig 
den præcise temperatur,” siger 
Tommy Dal.

“Du kan også låne en data-
logger, der måler fugt og tem-
peratur hvert eneste minut 
der, hvor den ligger. Lad den 
ligge et døgn hvert sted og fl yt 
den rundt i huset i en uge. Bag-
efter kan du sætte datalogge-

ren i din pc og se hvordan fugt 
og temperatur opfører sig i dit 
hus,” siger Tommy Dal.

Der er også hjælp at hente 
på Den Grønne Guides stand, 
hvis vil undersøge, hvor tørt 
éns brænde er, idet Den Grøn-
ne Guide under messen udlå-
ner en fugtmåler til brænde - 
så længe lageret rækker.

“Har du mon fået en stor 
elregning her i starten af året? 
Et sparometer sladrer om, hvil-
ke apparater der sluger strøm-
men? Er det din gamle fryser 
eller det gamle fjernsyn på 
standby? Og hvad koster det 
at gå en tur med støvsugeren? 
Det er bedre at vide end at tro, 
så kom ned på messen hos Den 
Grønne Guide og lån et sparo-
meter,” siger Tommy Dal.

Giv din pc en pause...
Den Grønne Guide er messe-klar med en stribe energibesparende muligheder til borgerne

PULJE  Har du en idé til en akti-
vitet, der kan forbedre natur, 
miljø eller klima? Eller som 
formidler viden om natur og 
bæredygtighed? Så kan du 
søge penge i Miljøinitiativpul-
jen i Allerød.

Du kan som borger søge 
tilskud fra puljen. Det samme 
gælder foreninger og grupper, 
der udfører aktiviteter i Alle-
rød Kommune.

Det er Rådet for Bæredyg-
tig Udvikling, som forvalter 

puljen.
Når du søger penge til din 

aktivitet, lægger rådet vægt 
på, at det er noget der beskyt-
ter eller fremmer naturen, 
eller fører til besparelser af res-
sourcer og energi eller frem-
mer udnyttelsen af vedvaren-
de energi.

Det er vigtigt, at du formid-
ler din aktivitet til mange i 
kommunen.

Miljøinitiativpuljen er en 
del af Allerød Kommunes 

indsats for en lokal bæredyg-
tig udvikling. Der er afsat en 
beløbsramme på 15.000 kr. 
i 2012 og 25.000 kr. i 2013 til 
puljen.

Her er nogle eksempler på 
aktiviteter, der vil kunne opnå 
tilskud:

En kogræsserforening,  ■
som får afgræsset lokale 
naturområder.
En plantegruppe, som hjæl- ■
per borgere, skoler og dag-
institutioner med udplant-

ning af frugttræer og bær-
buske på offentlige arealer.
En borger som vil arran- ■
gere en åben solcelleaften 
derhjemme.
En grundejerforening der  ■
vil opnå et samlet tilbud på 
energirenovering.
En gruppe som vil anvi- ■
se gode pendlerruter for 
cyklister
Et projekt der anviser for- ■
bedret håndtering af 
overfl adevand

Pulje med penge til gode idéer
Du kan søge om tilskud fra Miljøinitiativpuljen i Allerød
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1973: Der isoleres med rockwool på nordsiden af husene i 
Askevangen. Foto: Peter Høstved

1973: Der er rigelig plads til mere isolering i mellemrummet fra 
mursten til betonvæg. Foto: Peter Høstved

Af Peter Klar

ISOLERING  Det er en kold mor-
gen i december. Hjemme hos 
Peter Høstved i Rønneholtpar-
ken er håndværkerne tidligt 
i gang med at fjerne sternbe-
klædningen og bore huller i 
murene. For rækkehuset skal 
isoleres med papiruld.

“Huset var koldt og dyrt at 
varme op, så da vi fi k et godt 
tilbud, slog vi til”, fortæller 
Peter Høstved.

“Sammen med tømrer Chri-
stian Klim fandt vi ud, at der 
virkeligt var noget hente ved 
at efterisolere. På mine bille-
der fra 1973 kunne vi tydeligt 
se, at der kun var et tyndt lag 
Rockwool-isolering bag mur-
stenene. Men der var masser 
af plads i både vægge og tag til 
mere isolering.” 

Efterisolering på 300 mm
Først borede mureren huller i 
udmålte højder i fugerne, og 
så blæste han papiruld ind.

På den måde blev hele 
muren efterfyldt stille og 
roligt.

I taget fjernede tømreren 

sternbeklædningen mod nord 
og syd, og der var plads til 150 
mm i den ene side og helt op 
til 300 mm papiruld i den 
anden side afhængigt af tagets 
hældning.

Det virker med det samme!
“Allerede dagen efter kunne 
jeg sætte hånden på nordvæg-
gen og mærke forskel. Vi kan 
også mærke, at huset holder 
bedre på varmen i disse dage, 
hvor der er minus tolv grader”, 
fortæller Peter Høstved, og 
fortsætter:

“Så jeg har naturligvis anbe-
falet projektet til de andre 
her i Askevangen. Foreløbig 
har to andre familier valgt at 
isolere deres huse, og de er 
ligesom os begge glade for 
varmekomforten.”

Men er det dyrt?
Projektet kostede små 13.000 
kroner, og der kommer lidt 
ekstra oven i, hvis den gamle 
sternbeklædning af krydsfi ner 
skal udskiftes, når man nu er i 
gang.

Men det er helt sikkert godt 
givet ud.

Papiret passer 
på varmen
Isolering med papiruld gav øjeblikkeligt resul-
tat i Rønneholtparken

“Vedvarende energi fra sol, 
vind og varmepumper er godt 
for klimaet, men den bedste 
energi er den energi, du slet 
ikke bruger. Så tænk “isolering-
isolering-isolering,” før du 
kaster dig ud i et nyt energian-
læg,” siger Tommy Dal fra Den 
Grønne Guide, og fortsætter:

“Isolering af huset er næsten 
altid en rigtig god investering, 
for det sparer varme i mange, 
mange år uden at koste noget 
i drift.”

Der bores huller i fugerne, så 
der kan blæses papiruld ind 

mellem mursten og betonele-
ment. Foto: Peter Høstved


