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Henning Kjær som driver det 
nystartede Hornbæk-bygge-
fi rma Future House står bag 
et nyt banebrydende byggeri, 
som tilgodeser varmeregnin-
gen, indeklimaet og miljøet. 
Det første lavenergihus er 
netop blevet opført på en 
grund i Hornbæk. 

HORNBÆK: En varmeregning 
på kun 2500 kroner om året. 
Det er det beløb, direktør for 
Future House Henning Kjær 
forventer, det vil koste at op-
varme det miljøvenlige en-
familehus på 154 kvadrat-
meter, som kun mangler den 
sidste fi nish for at stå helt 
færdig. 
Huset er bygget på en må-
de, så det holder optimalt på 
varmen, som dels skyldes de 
helt tætsluttende sandwich-
elementer, der er brugt, som 
kan sammenlignes lidt med 
den eff ekt, der opnåes i en 
termokande - dels den måde 
fundamentet er konstruere-
ret på, som forhindrer kulde-
broer.

- Det er tale om et helt nyt 
byggeprincip, som jeg har 
udviklet i samarbejde med 
rådgivende ingeniører, ar-
kitekter og energieksperter. 
Hvis man installerer et sol-
celleanlæg, som der er gjort 

klar til vil varmeregningen 
lande på nul, fortæller Hen-
ning Kjær, som har en bag-
grund som ingeniør med 
særlig interesse for miljøven-
lige byggerier og også er ud-
dannet tømrer.

Danmarks tætteste hus
Grundlæggende skal der 
tre faktorer til for at opføre 
et lavenergihus med mak-
simal energiudnyttelse. Det 
handler om isolering  tæt-
hed og god ventilation, for-
tæller Henning Kjær. En op-
gave som Future House har 
løst på en måde, så huset net-
op er blevet testet til at være 
Danmarks tætteste hus.

- Jysk Trykprøvning har 
netop målt huset til at være 
seks gange bedre end krave-
ne for passivhuse og 10 gan-
ge bedre end kravene i det 

nye bygningsreglement. Det 
er naturligvis et resultat, jeg 
kun kan være stolt af, siger 
Henning Kjær. 

Anlæg sikrer godt 
indeklima
En anden fordel ved de sand-
wichelementer der er brugt 
er, at de er fremstillet af et 
uorganisk materiale, som 
betyder, at der ikke er risiko 
for svamp eller råd. 

- Jeg har i mit arbejds-
liv set så meget byggesjusk, 
at det har været vigtigt for 
mig at bygge et hus, som er 
sundt med et ordentligt in-
deklima. Det er årsagen til, 
at jeg benytter mig af mar-
kedets bedste genindvindin-
sanlæg, som sammen med 
solen er husets eneste var-
mekilde. Genindvindings-
anlægget får luft ledt ind via 

rør i jorden, som sikrer, at 
den luft der kommer ind er 
cirka 12 grader. Samtidig re-
gulerer anlægget automatisk 
luftfugtigheden, som sikrer 
et optimalt indeklima, for-
tæller Henning Kjær.

Lyst og moderne
Det lavenergivenlige hus ud-
mærker sig ikke kun, når det 
handler om miljø og indekli-
ma. Sandwichelementerne 
medvirker også til, at huset 
fremstår alt andet end klod-
set, da væggene ikke behøver 
være metertykke for at holde 
bedst muligt på varmen. Og-
så arkitektonisk fremstår hu-
set som lyst og indbydende 
med høje vinduesfacader ud 
mod haven. Samtidig sørger 
en specialkonstrueret mar-
kise for at skærme for solen 
uden at lukke lyset ud. Der er 

også tænkt over akustikken 
og brugt støjabsorberende 
loftsplader.

- Det har været vigtigt for 
mig at bygge et hus som på 
alle måder fungerer opti-
malt. Jeg synes, det er lykke-
des, fortæller Henning Kjær.

Godt indeklima
Også husets nye beboere er 
tilfredse med resultatet.

- Vi er rigtig glade for vores 
nye hus. Selv om det er lidt 
dyrere end traditionelt byg-
geri, så er pengene hurtigt 
tjent ind på varmeregnin-
gen, fortæller husejer Niels 
Larsen, som især fremhæver 
indeklimaet som helt i top.

-  Der er et rigtigt godt in-
deklima. Vi kan slet ikke lug-
te, at vi er fl yttet ind i et nyt 
hus. Normalt plejer der at 
lugte lidt af maling, men ven-
tilationen er så god, at det ik-
ke er noget, vi har bemærket 
overhovedet, fortæller Niels 
Larsen. 

Et råhus på tre uger
Henning Kjær har brugt fi re 
en halv måned på at bygge 
huset med fl ere på vej. 

- Jeg tror selv på, at jeg har 
konstrueret et hus, som der 
er et marked for. Med udnyt-
telsen af jordens sparsomme 
ressourcer og de stadigt sti-
gende energipriser er der ik-
ke andre muligheder. Vi må 

alle sammen tænke langsig-
tet, ansvarligt og bæredyg-
tigt, siger Henning Kjær, som 
gerne vil have et samarbejde 
igang med byggefi rmaer. 

- Jeg satser på at levere hu-
se til private og byggefi rmaer, 
som på den måde kan tilbyde 
et passivhus til deres kunder. 
Det tager kun tre uger at op-
føre et  lukket tæt råhus helt 
uden kuldebroer og materia-
ler, der kan blive ramt af råd, 
svamp og fugtskader. Det gør 
os eff ektive og langt mindre 
følsomme overfor det om-
skiftelige danske vejr, fortæl-
ler Henning Kjær.  

Byggefi rma i Hornbæk har bygget 
Danmarks tætteste lavenergi-hus
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Huset er udstyret med et genindvindingsanlæg, som sørger for en opti-
mal ventilation og sammen med solen er husets eneste varmekilde.

Selv emhætten er miljøvenlig. Et 
fi lter sørger for at rense luften for 
stegeos, uden det er nødvendigt 
at lukke den varme luft ud.

Henning Kjær fra Future House har fået papir på, at det nybyggede hus i Hornbæk er Danmarks tætteste. 

Huset fremstår lyst og indbydende. 

” Hvis man installerer et solcellean-
læg, som der er gjort klar til, vil 
varmeregningen lande på nul.

Henning Kjær


