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Luk sommerhuset ned og spar penge hele
vinteren

Du sparer både penge og CO2 ved at lukke sommerhuset ned for vinteren.
Høje elpriser giver en ekstra fordel i år.

Holder du sommerhuset frostfrit om vinteren, eller lukker du helt for
varmen? Det er en god ide for både klimaet og pengepungen at lukke helt
ned, fortæller kontorchef i Energistyrelsen Anders Gerhard Jørgensen.

”Med de rekordhøje energipriser vi ser for tiden, kan det blive en dyr fornøjelse at
holde sommerhuset frostfrit til vinter. Derfor er det en god ide at overveje at lukke



sommerhuset helt ned for vinteren i år,” siger Anders Gerhard Jørgensen.

Da sommerhuse er meget forskellige, er der store variationer i
sparepotentialet for det enkelte sommerhus.

Varmepumpe kan halvere varmeregningen

Én af de ting, der kan betyde meget for varmeudgiften, er, om du varmer med
varmepumpe eller elradiatorer.

”En luft til luft-varmepumpe bruger langt mindre strøm end elradiatorer og kan
typisk halvere udgiften til opvarmning af sommerhuset. Varmepumpe er generelt
den bedste måde at varme sit sommerhus på,” siger Anders Gerhard Jørgensen.

Elradiatorer er stadig den mest udbredte varmekilde i sommerhuse, men
opvarmning med varmepumpe bliver også mere og mere udbredt.

Gode råd til netop dit sommerhus

De store forskelle på sommerhuse gør det også individuelt, hvad der er mest
oplagt at gøre for at spare energi i det enkelte sommerhus. Energistyrelsen
har derfor udviklet en onlinetest ’SommerhusTesten’, der kan hjælpe med at
træffe de rette valg.

”Ved at tage SommerhusTesten kan du på 2 minutter få en oversigt over relevante
tiltag, der kan spare penge og CO2 i netop dit sommerhus. Det giver dig
inspiration til et bedre, mere klimavenligt sommerhus, der er rart at være i,” siger
Anders Gerhard Jørgensen.

> Tag testen på SommerhusTesten.dk

Fakta: Sommerhuse om vinteren

Ved at lukke sommerhuset, sparer du penge og CO2hele vinteren. Se, hvordan
du sikrer dig mod frostskader i vores guide til nedlukning:

• > Se guide til nedlukning af sommerhuset
• En luft til luft-varmepumpe giver 3-4 gange mere varme for

pengene end elradiatorer. En varmepumpe vil typisk halvere
udgiften til varme i et sommerhus, hvor man beholder et par
elradiatorer i f.eks. bade- og soveværelse.

• Bruger du sommerhuset om vinteren, er det også en god ide at

https://sommerhustesten.dk/
https://sparenergi.dk/forbruger/sommerhus#widget-7


sørge for tætte døre og vinduer og god isolering.
• Du kan få gode råd om, hvordan du sparer penge og CO2 i dit

sommerhus med SommerhusTesten. 

Kontakt

Kommunikationskonsulent Louise Jensen Foged, tlf. 33 95 08 31, lfjn@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

https://sommerhustesten.dk/
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