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Andersen & Thybo’s Eftf og Cembrit sætter fokus på energirenovering i lokalområdet. Pressebillede

EnErgi

ViBOrg: Nye tal fra Energitil-
synet viser, at fjernvarme-
prisen i Viborg ligger 1.320 
kroner over landsgennem-
snittet. Prisen for opvarm-
ning af et standard parcel-
hus på 130 kvadratmeter lig-
ger nemlig nu i gennemsnit 
på 13.949 kroner årligt, mens 
gennemsnittet for hele lan-
det ifølge Energitilsynet er 
12.629 kroner for et tilsva-
rende hus. Derfor er der eks-
tra god grund til at slå et slag 
for energirenovering, mener 
Ole Jeppesen fra Andersen & 
Thybo’s Eftf.

- Den høje varmepris gør, 
at det hurtigt betaler sig 
hjem at energirenovere. På 
den måde kan man nemlig 
skære markant ned på var-
meudgifterne. Derudover vil 
boligens værdi også stige i 
forbindelse med et eventuelt 
salg, fortæller Ole Jeppesen.

Andersen & Thybo’s Eftf er 
certificeret Cembrit Mester 
og således en del af et eksklu-
sivt netværk af tømrermestre 
i Danmark, som ved særligt 
meget om renovering med fi-
bercementprodukter. Det er 
blandt andet bølgeplader og 
facadeplader i næsten vedli-
geholdelsesfrie materialer.

Får opbakning
Ole Jeppesen bakkes op af 
danske Cembrit A/S, der er 
landets største producent af 

fibercement til tag og facade. 
Adm. direktør Mogens Fisker 
er nemlig enig i, at energire-
novering giver særlig god 

mening i Viborg:
- Vores analyse af kalender-

året 2016 viser, at der er store 
prisforskelle på fjernvarme i 

Danmark. I de dyreste byer 
er prisen knap 26.000 kroner 
om året for opvarmning af et 
parcelhus på 130 kvadratme-

ter, mens det i de billigste by-
er kun koster godt 3.200 kro-
ner. Det er altså en forskel 
på over 700 procent, og det 
er klart, at det er ekstra vig-
tigt at arbejde på at sænke 
varmeforbruget, hvis man er 
bosiddende i de dyre kom-
muner, lyder det fra Mogens 
Fisker.

Han siger supplerende, at 
varmeprisen sandsynligvis 
vil fortsætte med at stige i 
de kommende år, og at der 
er mange gode grunde til at 
bringe sin bolig op til nuti-
dens isoleringsstandard. Ole 
Jeppesen fra Andersen & 
Thybo’s Eftf forklarer:

- Hvis du eksempelvis skal 
have skiftet tag, er det oplagt 
samtidig at foretage en ener-
girenovering, når du alligevel 
har adgang til eksempelvis 
loftsrum og skunk. Det gæl-
der også eksempelvis facade-
beklædning på gavle og lig-
nende. Derudover kan du jo 
skifte til nogle materialer, der 
er stort set vedligeholdelses-
frie og høste endnu flere for-
dele end blot de miljømæs-
sige. I det hele taget gavner 
en energirenovering både 
økonomisk, miljømæssigt 
og tidsmæssigt, slutter han.

  pcb

Grund til ekstra fokus på energirenovering i Viborg
gennemsnitsprisen for at opvarme en standardbolig på 130 kvadratmeter i Viborg koster nu 13.949 kroner årligt 
i fjernvarmeudgifter. derfor sætter andersen & Thybo’s Eftf og Cembrit nu fokus på energirenovering.

Fra den 12. maj sejler Viborg-søernes dronning igen.

Til søs med Margrethe I

Se mere på
visitviborg.dk

Fartplan

Fredag 12.maj, lørdag 13. maj & søndag 14. maj: Kl. 14.00 - 15.00 & kl. 15.30 - 16.30

Lørdag, 20.maj & søndag, 21. maj: Kl. 14.00 - 15.00 & kl. 15.30 - 16.30

Lørdag, 27. maj & søndag, 28. maj: Kl. 14.00 - 15.00 & kl. 15.30 - 16.30

Lørdag, 3. juni & søndag, 4. juni: Kl. 14.00 - 15.00 & kl. 15.30 - 16.30

Lørdag, 10. juni & søndag, 11. juni: Kl. 14.00 - 15.00 & kl. 15.30 - 16.30

Fra lørdag, 17. juni til torsdag, 31. august hver dag kl. 14.00 - 15.00 & 15.30 - 16.30

Voksne: 60 kr. · Børn 4-12 år: 40 kr.

Lej
Margrethe Itil din private sejltur!

Kontakt VisitViborgog hør nærmere

Mød Green Comforts ekspert og vores veluddannede personale fredag 5 maj kl. 11-16
Prøv Green Comforts suveræne EnergySole®, der forøger komforten i hverdagens fodtøj.

PÅ ALT GREEN COMFORT PÅ DAGENSPAR 10%

Gravene 31-33 · Viborg · Tlf. 8662 0344 www.skolageret.dk

SKOLAGERET

Fredag 5. maj - kl. 11-16
GREEN COMFORT DAG

Garanteret støddæmpning du ikke kan træde flad.
Har du endnu ikke prøvet fodtøj fra Green Comfort, kan vi kun anbefale dig at prøve et par.

Det er sko med en unik støddæmpning i indersålen - det giver en direkte kontakt med foden.
Når du går i Green Comfort sko, aktiveres alle de små muskler i dine fødder.

Det giver bedre blodcirkulation og mere energi – og derfor hedder indersålen EnergySole®.
Vi er de eneste på markedet, som garanterer maksimal støddæmpning i hele skoens levetid.


