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Lykkebjerg Isolering 

www.papirisolering-odsherred.dk 
 

• Ejer: Peter Boye Hansen, uddannelse tømrer 

• Har isoleret med papiruld siden 2010 

• Afdelinger i Asnæs, Holte og Roskilde. 

• Hvorfor papirisolering ?? 
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• Financiering 
• Lykkebjerg Isolering tilbyder i samarbejde med Resurs Bank financiering 

af fakturabeløbet inkl. moms 

• Løbetid  36 mdr. 

• Oprettelse kr. 0 

• Renter kr. 0 

• Administrationsgebyr kr. 0 

• PBS-gebyr pr. måned kr. 0 

 

• Ved kontant betaling af fakturabeløb inden 8 bankdage ydes 
6% kontantrabat. 
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• Mængderabatter 

 

 

• Fast pris ved 1 hus 0 % 

• Fra i alt 2 - 10 huse – rabat 5 % 

• Fra i alt 11 – 30 huse – rabat 10 % 

• Fra i alt 31 huse og derefter 20 % 
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• Priseksempler (side 7 og 8) 

 

• Efterfølgende priseksempler er baseret på data i 
originaltegninger omkring oprindelig isolering og 
spærafstand. 

• Endelige pris fremsendes til husejer af Lykkebjerg 
Isolering efter visuel inspektion af aktuelle 
forhold. 

• Loftarealet skal være ryddet for opbevarede 
effekter inden arbejdet påbegyndes. 
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Priseksempel 1  

Hus 117 kvm, Maglegårdsvej 301-319, 331-334. Opr. isolering 200mm bats 

1) Montering af 26 vindplader 
2) Montering af 13 m gangbro bredde 60 cm 
3) Montering af ramme omkring loftlem 
4) Isolering af loft med yderligere 175mm papirisolering 

Pris i alt ekskl. moms kr. 18.700,00 
Moms 25% - 4.675,00 
I alt inkl. moms kr. 23.375,00 
Energitilskud (gas) 1930 kwt x 0,25 - 482,50 
I alt inkl. moms kr. 22.892,50 
Pris ved betaling inden 8 bankdage inkl. moms kr. 21.972,50 
Pris ved betaling inden 8 bankdage v/31+ huse inkl. moms kr. 17.095,50 
Ved financiering: pris pr. måned inkl. moms kr. 635,90 
Ved financiering: pris pr. måned v/31+ huse inkl. moms kr.  506,05 
 
Isoleringsarbejdet (1,2,3 og 4) udføres indenfor 1 arbejdsdag. 
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Priseksempel 2 

Hus 138 kvm, Maglegårdsvej 217 - 225. Opr. isolering 175 mm bats 

1) Montering af 30 vindplader 
2) Montering af 15m gangbro bredde 60 cm 
3) Montering af ramme omkring loftlem 
4) Isolering af loft med 225 mm papirisolering 

Pris i alt ekskl. moms kr. 20.600,00 
Moms 25% - 5.150,00 
I alt inkl. moms kr. 25.750,00 
Energitilskud (gas) 2277 kwt x 0,25 - 569,25 
I alt inkl. moms kr. 25.180,75 
Pris ved betaling inden 8 bankdage inkl. moms kr. 23.635,75 
Pris ved betaling inden 8 bankdage v/31+ huse kr. 18.794,75 
Ved financiering: pris pr. måned inkl. moms kr. 699,46 
Ved financiering: pris pr. måned v/31+ huse kr.  556,40 
 
Isoleringsarbejdet (1,2,3 og 4) udføres indenfor 1 arbejdsdag. 
 
138 kvm huse i Kovangen vil være brutto ca. kr. 2.000 dyrere med baggrund i smallere 
afstand mellem spærene og dermed krav om flere vindplader. 
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• Skattemæssigt fradrag  

• Håndværkerfradrag 
• Skat giver fradrag for isolering af loft (arbejdsløn) med max kr. 12.000 pr.  person i 

husstanden. Arbejdet skal angives på Skat´s hjemmeside. 
• Beløbet der angives for 2018 skal være betalt senest 28. februar 2019 med 

Dankort, MobilPay eller netbank. Ved senere betaling/financiering  fratrækkes 
beløbene i de indkomstår de bliver betalt. 

• Fakturaen skal gemmes,  og på anfordring fra Skat ved eventuel senere 
stikprøvekontrol kunne fremvises. 

• Arbejdslønnen vil være ca. kr. 12.500 . Med nettoværdi på ca. 27% vil besparelsen 
være ca. kr. 3.375. 

• Skulle der være nogen der har behov for hjælp med angivelse på Skat´s 
hjemmeside, tilbyder grundejerforeningens energi udvalg den nødvendige 
assistance.  Kontakt Laust Sønderkær M103 på 4030 2543  laustskar@gmail.com 
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• Individuelle arbejder i tillæg til loftisolering 

• Hvid loftlem inkl. indfatninger og 3-delt stige 
• Tilbydes leveret/monteret af lokal tømrermester   
• 69x119mm, isolering 60mm – inkl. moms ca. kr. 5.200,00 
• 55x111mm, isolering 30mm – inkl. moms ca. kr. 5.600,00 

• Ventilationsriste – 2 i hver gavl 
• Tilbydes leveret/monteret af Lykkebjerg Isolering – i alt inkl. moms kr. 800,00 

• El eftersyn på loft inden isolering 
• Tilbydes af lokal elinstallatør  -  inkl. moms ca. kr. 2.500.00 
• Der er erfaringsmæssigt meget el arbejde på lofter, der ikke just er foretaget efter 

stærkstrømsreglementet, og eventuel udbedring efter isolering er 
arbejdskrævende og ikke mindst bekosteligt. 
 

• Det er selvsagt op til den enkelte husejer, om ovennævnte har interesse. 
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