
Sammen om  
klimarenovering
Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, 
der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer 
komforten og øger værdien.



Sammen om  
Klimarenovering!

Der er mange gode grunde til at klimarenovere sin bolig. Det giver 
besparelser på den årlige energiregning, og bedre komfort. Sam-
tidig er man med til at reducere den globale opvarmning og skabe 
beskæftigelse.

Målene i Helsingør Kommunes klimaplan er ambitiøse. Vi vil gerne 
gå foran og er selv i gang med at klimarenovere mere end 70 kom-
munale ejendomme.

”Sammen om Klimarenovering” – gør det muligt
Nu skal der sættes ind med handling i forhold til byens boliger. 
Klimarenovering af bygningerne er en vigtigt opgave. Fra kommu-
nens side bakker vi op om, at flere går sammen om klimarenove-
ring, f. eks. på en vej eller i en grundejerforening. Ved at gå flere 
sammen kan man høste mange fordele, både praktisk, økonomisk 
og kvalitetsmæssigt. Kommunen har sammen med Erhvervsskolen 
i 2012 taget initiativ til en uddannelse i klimarenovering for hånd-
værksmestre. Vi kan derfor varmt anbefale borgerne at søge råd 
og vejledning hos de dygtige håndværkere rundt om i kommunen. 
De står klar og er fagligt kompetente til at gennemføre klimarenove-
ring til private på en effektiv måde.

Jeg håber, at mange medlemmer i grundejerforeningerne i Helsin-
gør Kommune, vil gå sammen om at klimarenovere, så boligerne i 
kommunen kan komme til at fremstår energieffektive og moderne.
Samtidig kan I i fælleskab være med til at løfte klimaudfordringen. 

Tak for din indsats!

Jørgen Lysemose
Formand for Ejendoms- og Miljøudvalget
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når flere Går Sammen om 
Klimarenovering

ProfeSSionelle rådGivere  
siKrer Kvaliteten  

Der er mange gode grunde til at tænke på energieffektivise-
ring, der giver besparelser her og nu, men det øger samti-
dig boligens komfortzone og klimaet bliver forbedret. Kan 
effektiviseringen kombineres med anden vedligeholdelse, 
om- og tilbygning, øger det glæden ved boligen endnu 
mere, samtidig med at et godt energimærke øger boligens 
værdi og gør den mere attraktiv, hvis den skal sælges. Men 
det kan være svært at vide præcis, hvad der vil have den 
største effekt, hvad der er muligt: Kan det f.eks. betale sig, at 
installere solceller på taget, efterisolere loftet og udskifte ru-
derne? Hvad betyder det for indeklimaet at få automatisk ven-
tilation med varmegenvinding? Skal den gamle hulmursiso-
lering erstattes af nyt højisolerende isoleringsmateriale? 
Hvilken varmeforsyning er mest omkostningseffektiv? Hvad 
betyder det for bygningens udtryk og arkitektur? 

Og hvordan finder man tid i en travl hverdag til at styre et 
bygge projekt med alt, hvad det indebærer af valg af løsnin-
ger, koordinering af håndværkere, tilbudslister, tilsyn med 
byggeriet og meget mere?

En samlet pakke til jer i grundejerforeningen

Nu er der en plan for, hvordan du og andre boligejere i 
din grundejerforening kan gå sammen om at gennemføre 
klimarenoveringer i jeres huse. Vi kalder projektet  
“SaMMEN OM KliMarENOVEriNg”. Det er en samlet 
klimarenoverings-pakke til jer, som sikrer, at i sparer tid og 
ressourcer, samtidig med at i får bedst mulig sikkerhed for høj 
kvalitet i de konkrete arbejder, i måtte vælge at gennemføre i 

jeres bolig.

Fordele ved at gå sammen

Når en sammenslutning af grundejere vælger at gennem-
føre klimarenovering, vil i få en række konkrete forslag til 
klimarenoveringsløsninger, og i kan hver især vælge dem, der 
passer jeres økonomi. Når i har valgt løsninger, finansieringen 
er på plads, og aftalen er underskrevet, kan i læne jer tilbage 
og overlade styringen til holdet af professionelle byggesag-
kyndige. De styrer og koordinerer hele projektet fra start til 
slut, og de sikrer, at håndværkerne efter endt modernisering 
efterlader et helt færdigt byggeri til jer. Til tiden og uden 
ubehagelige overraskelser undervejs.  
Det vil sige, at alt bliver ordnet, lige fra opmåling, energibe-
regninger og arbejdstegninger, over byggeriet, til fjernelse af 
affald og rengøring – i skal ikke gøre andet end at glæde jer, 
til forbedringerne er gennemført.

De professionelle rådgivere er en vigtig del af Sammen om klimarenovering. Det er dem, der i samarbejde med sam-
menslutningen af grundejere udpeger de renoveringer, som vil være de mest hensigtsmæssige for netop jeres boliger - med 
henblik på skabe energieffektive, moderne hjem. Det er også dem, der helt konkret udformer entreprisen, vælger håndvær-
kerne og har ansvar for byggeriet hele vejen fra a til Å. kort sagt: rådgiverne er garanter for, at klimarenoveringen bliver en 
god proces og giver et godt resultat.  
Hvis i er mange og projektet er stort, kan det være en fordel at opdele rådgiverfunktionen på to personer; en bygherrerådgi-
ver og en totalrådgiver. men i det fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt med én rådgiver. Hertil kommer hovedentreprenø-
ren der skal sørge for at arbejdet bliver udført.

Bygherrerådgivning 

En bygherrerådgiver har stor erfaring med projektledelse i byggebranchen. 
Det er typisk bygningskonstruktører, rådgivende ingeniører og arkitekter.  
Bygherrerådgiveren vælges ud fra kompetence, referencer og pris. Byg
herrerådgiveren antages af jer grundejere med afsæt i Sammen om klimareno
vering. Først forventningsafstemmer I med hinanden, i hvilket omfang I ønsker 
at få klimarenoveret. Ud fra en helhedsbetragtning, laver bygherrerådgiver et 
konkret idéoplæg til jer, med beskrivelse af de løsninger, der vil være optimale 
for jeres boliger, og i hvilken rækkefølge de med fordel bør prioriteres. Priorite
ringen skal sikre de økonomiske, energimæssige og udførelsesmæssige fordele, 
og at de bedste løsninger vælges. Ved store projekter udarbejder bygherrerådgi
veren et detaljeret udbudsmateriale, som bliver anvendt til at indhente tilbud på 
totalrådgivning og bygherrerådgiveren aftalen på plads med den totalrådgiver, I 
vælger. Ved mindre projekter kan I nøjes med en totalrådgiver.

Totalrådgivning

Totalrådgivere er bygningsingeniører, konstruktører eller arkitekter, sandsynlig
vis fra en lokal tegnestue. De har stor erfaring med at gennemføre byggesager, 
og de konkretiserer jeres ønsker til klimarenoveringen. De skønner, hvad de for
skellige løsninger vil koste, og hvad den konkrete klimarenovering er og samler 
dem i et katalog. Med jeres accept videreudvikler totalrådgiveren jeres endelige 
ønsker valgt fra kataloget og udbyder dem i hovedentreprise. Han tager sig også 
af kontakten til kommunen, hvis det er nødvendigt. Totalrådgiveren fører tilsyn 
med hovedentreprenørens og håndværkernes arbejde, så I kan være sikre på, at 
I får den aftalte kvalitet til tiden. 

Hovedentreprenøren

Hovedentreprenøren kan være et firma i byggebranchen, f.eks. et lokalt, større 
tømrer, elinstallatør, murerfirma eller et konsortie af firmaer, eller et af de større 
regionale eller landsdækkende entreprenørfirmaer. Entreprenøren planlægger, 
tilrettelægger og styrer alle forhold på byggepladsen, og gennemfører de arbej
der, total rådgiveren har projekteret, og som hver enkelt grundejer har valgt. 

Sammen om  
KlImarenoverIng 

sikrer en god proces

De konkrete fordele er:  
 
Økonomien.  
Jo flere boligejere, der går sammen, jo flere er man 
om at dele udgiften til rådgivning og byggestyring, 
og jo mere effektivt og tidsbesparende kan hånd
værkerne gennemføre arbejdet: Fordi der laves en 
samlet plan for et større antal relativt ens huse i et 
koncentreret område, kan alle faggrupper (tømrer, 
murer, maler, blikkenslager, elektriker mv.) tilrette
lægge og gennemføre deres del af arbejdet effektivt 
og uden tidsspilde. Fordi I kan forvente mængdera
batter på bygningskomponenter og håndværker
regninger.
 
Kvaliteten i arbejdet er i top.  
Arbejdet kan systematiseres, fordi boligerne i en 
grundejerforening ofte ligner hinanden, så der 
udføres mange ensartede opgaver, og man arbejder 
efter best practice. 
 
Nemt og overskueligt.  
Når man samler opgaven i en samlet entreprise, er 
hver enkelt boligejer fri for selv at styre byggeriet, og 
planlægningen bliver mere effektiv. 
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Bygherrerådgiveren og
totalrådgiveren
kan være en og samme person

Husk

Sådan kommer i  
i GanG trin for trin

Dag 1

Jo flere grundejere, der slutter sig sammen om at få klimarenoveret deres bolig, des større bliver de økonomiske fordele. 
Udgifterne til bygherrerådgiver og totalrådgiver er en ydelse, som grundejerne er fælles om. Men ellers er der ingen solidarisk 
hæftelse, Hver enkelt grundejer vælger og betaler for de klimarenoveringsønsker de har valgt, ud fra det katalog, som total-
rådgiveren har lavet. Som grundejer forpligter man sig kun for et trin ad gangen i processen. Her er hele forløbet skitseret, 
sammen med et overblik over de juridiske dokumenter, der skal anvendes, og hvad grundejerens opgaver er gennem forløbet.

Sådan gennemfører I ”Sammen om klimarenovering” trin for trin

Udbudsbrev og  
tilbudsliste sendes  
til 5-7 bygherre- 
rådgivere 
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Grundejerforeningens formand 
eller lokale ildsjæle modtager 
denne brochure eller henter 
materialet om Sammen om 
klimarenoverinG på kom-
munens hjemmeside og sender 
materiale ud til alle foreningens 
medlemmer.

Din opgave

Tal med dine naboer om klima-
renovering og om hvordan I 
med fordel kan bruge hinanden 
til at gøre det nemt og enkelt at 
klimarenovere. Drøft også hvilke 
visioner og drømme, I hver især 
har for jeres bolig.

Som grundejere holder I et 
møde, hvor I drøfter, om I vil gå 
sammen om klimarenovering. 
Hvis I vil gå videre, skal I udpege 
nogen, f.eks. grundejerforenin-
gens bestyrelse, til at indhente 
tilbud om bygherrerådgivning. 

Din opgave

Giv dine naboer et uforplig-
tende tilsagn om at være med i 
klimarenoverings-projektet.

Sammen vurderer I de indkom
mende tilbud og vælger en 
bygherrerådgiver. Grundejerfor
eningen indgår en uforpligtende 
rammeaftale med bygherreråd
giveren. 

Din opgave

Udfyld og underskriv aftalesed-
len (Se punkt 2 under juridiske 
dokumenter). Med den indgår 
du forpligtende tilsagn om at 
være med. Dermed har du en 
aftale med bygherrerådgiveren. 

Bygherrerådgiveren udvikler 
ideer til klimarenoveringer, der 
passer til jeres ejendomme. 
Bygherrerådgiveren afstemmer 
jeres forventninger. Bygherre
rådgiveren indhenter tilbud fra 
totalrådgivere. Den totalrådgiver, 
som bliver valgt, skal stå for det 
konkrete, byggetekniske projekt. 

Din opgave

Find hvis muligt dit energimær-
ke, tegninger og dokumentati-
onsmateriale over huset, samt 
tilstandsrapporter. Efter bygher-
rerådgiverens anbefaling indgår 
du aftale med totalrådgiver.

Har du behov for at søge finan-
siering, er det nu, du bør mødes 
med din bankrådgiver. Der skal 
endnu ikke underskrives lånepa-
pirer, men det er en god idé at få 
et forhåndstilsagn. 

Din opgave

Kontakt din bankrådgiver og af-
tal et møde, hvor I kan drøfte de 
mulige økonomiske rammer for 
klimarenovering. Forbered, efter 
aftale med din bank, hvilken 
relevant information om boligen, 
energiforbrug og privatbudget, 
de har behov for se for at kunne 
give tilsagn om finansiering.

Totalrådgiveren videreudvikler 
ideerne til et katalog med kon
krete beskrivelser, og budgetterer 
disse. Kun de løsninger, du beslut
ter dig for, bliver detaljeret til et 
endeligt byggeprojekt til dig, og 
totalrådgiveren indhenter priser 
fra hovedentreprenører.   

Din opgave

Diskutér dine ønsker om klima-
renovering med totalrådgiveren 
og afklar, hvor meget du er villig 
til at betale. Totalrådgiveren 
indhenter tilbud, og du ved nu, 
hvad de enkelte ting vil koste. 

Dag x
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Mange klimarenoveringer vil 
betyde, at dine udgifter til energi 
falder. Det betyder, at du fra dag 
ét har mulighed for at få et større 
rådighedsbeløb. Investeringen 
i klimarenoveringer kan måske 
opleves stor, men besparelsen på 
energiforbruget  afhængigt af 
sammensætningen af løsninger 
og boligens energimæssige 
tilstand  kan reelt resultere i, at 
du netto får et større rådigheds
beløb. I stedet for at betale for et 
unødigt stort varmetab, betaler 
du i stedet afdrag på et evt. lån. 
Samtidig høster du alle øvrige 
fordele ved  klimarenoveringen.

Din opgave

Med oversigten over de enkelte 
tiltag for klimarenovering og 
deres priser kan du nu lave en 
konkret aftale om lån og finan-
siering med din bank. 

Totalrådgiveren foreslår en ho
vedentreprenør, som du indgår 
en aftale med. Håndværkere ud
fører de tiltag, du har ønsket på 
din bolig. Totalrådgiveren fører 
tilsyn, mens arbejdet står på, og 
sørger for, at tidsplanen holder. 

Din opgave

Gør plads til håndværkerne - og 
læn dig så ellers bare tilbage i 
stolen 

Når arbejdet er udført, afleverer 
hovedentreprenøren det færdige 
byggeri. Dvs. affald bliver fjernet, 
og der bliver gjort rent. 

Din opgave

Du betaler først håndværkerne, 
når din totalrådgiver har sagt, at 
tingene er færdige og udført i 
aftalt kvalitet og tid. 
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Sådan kommer  
i viDere

Når alle grundejere i foreningen har modtaget brochuren SammeN om klimareNoveriNg, bør grundejerforeningens be
styrelse indkalde til et møde, hvor man drøfter sagen. Hvis du som grundejer er interesseret i projektet, men ikke indkaldes til 
møde, kan du evt. selv kontakte din grundejerforenings formand.

Har du og din husstand allerede nu taget beslutning om, at i ønsker at deltage i projektet, kan i kontakte grundejer
foreningens formand. 
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de juridiSke  
DoKumenter

1. Udbudsmateriale Bygherrerådgivning 

Et standardiseret udbudsmateriale er samlet og ligger på komunens hjemmeside til grundejerforeningen. 

Med dette materiale beder du om et tilbud til det arbejde, der skal udføres. 

Materialet består af en grundig ydelsesbeskrivelse, så du ved, hvad du får. Endvidere ligger der en stand-
ardiseret rammeaftale og en tilbudsliste, som bygherrerådgiveren skal udfylde. På den måde kan du sam-
menligne de indkommende tilbud på samme grundlag. En følgeskrivelse har vi også udarbejdet, så det 
bliver nemt at sende udbuddet ud. 
 

2. Aftale om Bygherrerådgivning 

Grundejerforeningen indgår en rammeaftale uden forpligtelse for mængde eller betaling. På den måde 
sikrer I jer som fællesskab en pris for rådgivningen, der betales i lige dele af alle grundejerne, der er med i 
fælleskabet. Grundejerforeningen skal ikke håndtere pengene. 

Selve aftalen er en enkel aftaleseddel, som grundejerne hver især indgår med bygherrerådgiveren. Dermed 
betaler hver grundejer direkte til bygherrerådgiveren. OBS! ved mindre projekter kan det være nok med en 
totalrådgiver

 
 
3. Aftale om Totalrådgivning 

Hver grundejer indgår en aftale med totalrådgiveren og afregner direkte med totalrådgiveren. Totalråd-
giveren er forpligtet til at styre økonomi og tid og skal høre grundejerne, om de vil stoppe projektet eller 
fortsætte og i givet fald - i hvilken retning. På den måde er du sikker på, at totalrådgiveren ikke udvikler 
løsninger, du ikke har behov for.  
 
 
4. Hovedentreprisekontrakt 

Hver grundejer indgår en aftale med hovedentreprenøren. Med aftalen skal hovedentreprenøren stille  
garantier og sikkerhed. Dermed er du sikret, at arbejdet bliver færdigt og udført i aftalt kvalitet. 

De juridiske standard dokumenter kan downloades elektronisk via Helsingør Kommunes 
hjemmeside: www.helsingor.dk/klima.
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klimarenoverinG  
Der virKer

Borupgård Vest er et parcelhusområde i Snekkersten fra 1970’erne med 187 parcelhuse, der afgrænses af K. A. Hasselbalchs 
Vej, Fr. Leyelsvej og Klostermosevej. Hans Jørgen Jensen er formand for Grundejerforeningen Borupgård Vest og har i over 40 
år boet i et klassisk længehus med gule mursten og saddeltag. 

Det startede med et besøg på ’Husets web’, Helsingør Kommunes energiberegner, og endte med et nyt tag, loftsisolering og 
solceller. Her er historien om, hvordan et klassisk 70’er hus blev mere klimavenligt.
 
 
 
 
 
 
 

Det luner
Det tog blot en uge at få nyt tag og ekstra loftsisolering i 70’er huset. Og allerede få dage efter kan Hans Jørgen Jensen mærke 
forskellen: ”Der er blevet noget lunere i huset, og radiatorerne kører ikke på fuldt blus længere,” fortæller han og fortsætter: 
”Husets Web gav mig et godt fingerpeg om, hvor jeg med fordel kunne sætte ind. Der er jo mange muligheder i et 70’er hus, 
og det er lige med at vide, hvor man skal starte og med hvad,” fortæller Hans Jørgen. 

Energirapporten, som han fik tilsendt fra Husets Web, rådede ham til at isolere loftet yderligere. På daværende tidspunkt var 
loftet kun udstyret med 100 mm isolering. Hans Jørgen havde samtidigt overvejet at få installeret solceller, da huset er veldis-
poneret i forhold til solen med en tagside, der vender mod syd og sydvest. 

Lokale klimahåndværkere
Taget blev renoveret i samme ombæring, som loftet blev isoleret. På den måde var Hans Jørgen også sikker på, at taget var 
fuldt ud disponibelt til at bære solceller. Loftet blev isoleret med ekstra 200 mm måtter af mineraluld. Han valgte et lokalt 
tømrerfirma, som han har haft gode erfaringer med tidligere. ”Det er er en vis tryghed i at bruge et lokalt firma, og så er de 
uddannede klimahåndværkere, så de har jo forstand på det, de laver ,” fortæller han. 

Solceller med naboen
Nu hvor taget er nyrenoveret og loftet godt isoleret, er 
Hans Jørgen gået sammen med en nabo, der også skal have 
monteret solceller. ”Han havde fået anbefalet en certificeret 
solcellemontør/tømrerfirma. Vi fik et fordelagtigt tilbud med 
de tyskproducerede solpaneler og invertere, som vi ønskede, 
og slog til efter mange undersøgelser i et marked, der mildt 
sagt er kompliceret,” siger han. Han har nu fået monteret et 6 
kW anlæg, som, han regner med, vil dække familiens totale 
elforbrug. Familien har et forbrug på ca. 5.000 kWh/år. Det 
er endnu for tidligt at sige, hvor meget familien sparer, men 
Hans Jørgen er først og fremmest tilfreds med forbedringen 
i husets komfort og indeklima. Hans næste projekt er en 
delvis ny klimaskærm i form af et ’vinterdrivhus/udestue’ på 
den sydvestvendte væg og nye energiglas i hele huset. 

Energibesparelser på stribe
Der er renoveret en del i kvarteret de seneste år. Nogle har fået efterisoleret loft, kældre og vægge, nogle har opsat energivin-
duer eller energiglas, og flere har fået installeret solceller. ”Det er da en klar fordel, at flere har været i gang med det ene eller 
det andet. Så kan man jo lige spørge naboen til råds,” mener Hans Jørgen. Selv er han som nævnt gået sammen med en nabo 
om at  indhente tilbud på opsætning af solceller på de to parcelhuse. 

Et 70’er hus - et stort potentiale

FØR

  
Vidste du, at et parcelhus fra 1970’erne med nye energirigtige døre, vinduer, efteri-
solering og A-mærkede hvidevarer er 11% mere værd end et ikke-renoveret hus med 
samme beliggenhed? 
Samtidig opnår du løbende besparelse på el, varme og vand på gennemsnitligt 
15.000 kr./år.

Kilde: danskbyggeri.dk

KlimArenoVering er win-win

EFTER
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Til dine  
noter



Helsingør Kommune •Stengade 59 • 3000 Helsingør
Tlf.:25312561• E-mail: kmn55@helsingor.dk

Folderen er tilpasset Helsingør Kommune 
på baggrund af materiale fra Furesø Kom

mune og Go’ Energi.


