
Månen 16 : Enfamiliehus

I 1989 erhvervede 100 mennesker Dyssekildegård på 14 hek-

tar hvoraf halvdelen udgør Den Økologiske Landsby - resten 

drives som økologisk landbrug. Efterhånden er der opført en 

hel landsby, såvel lejer- og som ejerboliger samt erhvervsbyg-

ninger, børnehave og et forsamlingshus. 

Kreditforeningerne har haft svært ved at forholde sig til Den 

Økologiske Landsby. Når det alligevel har været muligt at 

komme i gang, er det takket være lån hos Fælleskassen i 

København (J.A.K.) og hos Merkur. Projektet hedder Månen 16 

og er et 8-kantet træhus i 2 etager bygget i kassetter og med 

yderbeklædning af skovfyr fra det nærliggende Tisvilde Hegn. 

Isolering er hør og opvarmning er træpiller med supplerende 

solvarme. Der er brugt genbrugsvinduer med bagvedliggen-

de forsatsruder af energiglas. Til taget er der er brugt gen-

brugsskifer, og alt indvendigt træværk - gulve, vindueskarme, 

fodpaneler mm. er lokalt træ fra Tisvilde Hegn. 90 % af den 

indvendige maling er blandet selv af ugiftige produkter. 

Konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af 

graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for 

en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og 

U-værdi. 

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,15 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 380 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

 

• 25 mm træbeklædning af fyr

• 25 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 300 mm hørisolering inkl. træskelet

• 2 x 12,5 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Godt eksempel på et smukt og velbygget, bæredygtigt 

enfamiliehus. 

• Miljøprofilen for ydervæg viser en lav miljøbelastning

• Træhus bygget i kassetter fra Svanholm, isoleret med hør

• Træ fra lokal skov

• Vinduer er genbrug med forsatsrammer med energiglas

• Opvarmning er med centralvarme fra træpillefyr

• Solvarme

• Regnvandsopsamling 

• Socialt fællesskab

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af træ 

og gips overfladebehandlet med hjemmelavet maling 

uden MI og opløsningsmidler

.

Vurdering af bæredygtighed Fakta

Bygningstype: Enfamiliehus

Adresse: Dyssekilde, 3390 Hundested

Ejer: Christoph Lindemann og Sarah Ulrik-Petersen             

Rådgiver og entreprenør: Selvbyg, Carsten Møller

Opførelsesår: 2012

Opvarmet etageareal: 185 m²

Antal beboere: 4 (46 m² pr. person)

Opført efter: BR1995

Målt vandforbrug: 0,3 m³ vand/m² opvarmet        

etageareal pr. år

Varmeforsyning: Opvarmning med centralvarme fra 

træpillefyr og solfanger

Bygningsark udarbejdet af: 

Ydervæggens miljøbelastning

Genbrug og genanvendelighed

Uønskede skadelige stoffer

Dekomponérbare konstruktioner

Fornybare ressourcer

Driftsenergi

Vandbesparelse

Arealudnyttelse

Anlægsøkonomi

Naturindhold

Æstetik og kontekst

Funktionalitet og fleksibilitet

Tilgængelighed

Indeklima

Er der valgt materialer og konstruk-
tioner med omtanke for miljø? 

Er der vist omsorg for ressource-
forbrug?

Spiller bygningen en positiv rolle 
for samfund og brugere? 
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Teksten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra projektets parter, mens miljøprofilen er baseret på livscyklusdata fra Ökobau 2013. 

Yderligere informationer kan findes i en vejledning, som kan downloades på www.mst.dk. Her kan du også finde andre bygningsark.


