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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKET
FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1.
Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når
en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2.
Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at
gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.
Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.
Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningens nuværende energimærke.
Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2010.
Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningen få energimærke
D
Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningen få energimærke D
Årligt varmeforbrug
270,77 MWh fjernvarme

544.783 kr

Samlet energiudgift
Samlet CO₂ udledning

544.783 kr
38,18 ton
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BYGNINGEN
Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.
Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.
Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.
Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

Investering

Årlig
besparelse

LOFT
Tagkonstruktionen er med skrå tagflader og et fladt areal til loftet.
Der er gransket for isolering i loftskonstruktionen, som formodes at indeholde
lerindskud. Det er konkluderet, at der ikke er isolering i konstruktionen, som har
nogen forøgelse af isoleringsevnen.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er konstateret visuelt i forbindelse med
besigtigelsen af ejendommen.
FORBEDRING
Dækket til loftet foreslåes efterisoleret ved indblæsning af granuleret mineraluld i de
hulrum på ca. 8 cm, der er i traditionelle træbjælkelag med lerindskud.

Ydervægge

84.000 kr.

Investering

15.600 kr.
3,12 ton CO₂

Årlig
besparelse

MASSIVE YDERVÆGGE
Alle ydervægge er massive mure i tegl med forskellige murtykkelser fra 35 til 60 cm.
Gavlmuren er efterisoleret med 10 cm mineraluld og efterfølgende pudset.
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KÆLDER YDERVÆGGE
Kældermure i opvarmede arealer består af uisoleret beton i forskellige tykkelser.
Kældervægge mellem opvarmede og uopvarmede arealer består af massiv teglvæg,
som er uden isolering.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er konstateret visuelt i forbindelse med
besigtigelsen af ejendommen.
FORBEDRING VED RENOVERING
Indvendig efterisolering af kældervægge i opvarmede arealer med 50 mm mineraluld.
Det kan som udgangspunkt ikke anbefales at efterisolere med en mængde, som
svarer til Bygningsreglementets krav på grund af pladshensyn og fugttekniske
årsager. Med den nævnte isoleringstykkelse vil væggen ikke opfylde kravene i
Bygningsreglementet, men tiltaget er stadig attraktivt i forhold til at nedbringe
energiforbrug og modvirke kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vægoverflader.
Radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg.
Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på rørene.

Vinduer, døre ovenlys mv.

4.700 kr.
0,93 ton CO₂

Investering

Årlig
besparelse

VINDUER
Vindue i baderum i kælderen er monteret med 1 lag glas.
FORBEDRING
Det eksisterende vindue i baderum i kælderen udskiftes med nyt energivindue.

3.400 kr.

200 kr.
0,03 ton CO₂

VINDUER
Alle vinduer i lejlighederne er Dannebrogsvinduer med termoruder.
I kælderen er hovedsagligt der 2 og 3 fags vinduer monteret med termoruder.
FORBEDRING VED RENOVERING
Termoruder i eksisterende vinduer udskiftes, og der monteres nye energiruder.

25.400 kr.
5,11 ton CO₂

YDERDØRE
Døre mellem opvarmede og uopvarmede kælderarealer (ved tørrerum, baderum og
fællesrum) er trædøre uden isolering.
FORBEDRING VED RENOVERING
Døre mellem opvaremde og uopvarmede arealer i kælderen udskiftes med nye døre
med isolerede fyldninger.
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YDERDØRE
Døre til opgange ved for- og bagtrapper er med termoruder. Det vurderes at der er
isolering i fyldningerne.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK
Terrændækket i opvarmede kælderarealer består af uisoleret betondæk udlagt på
jord.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra den byggeskik, som var
gældende ved opførelsestidspunktet. Da tilbagebetalingstiden er mere end 100 år, er
forslaget udeladt fra energimærkningsrapporten.

ETAGEADSKILLELSE
Gulv til uopvarmede kælderarealer er formodentligt et traditionelt træbjælkelag med
lerindskud. Der er ikke spor efter eventuel udført efterisolering.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra den byggeskik, som var
gældende ved opførelsestidspunktet.
FORBEDRING
Kælderdækket mellem kælderen og stuelejlighederne foreslås efterisoleret ved
indblæsning af granuleret mineraluld i de hulrum på ca. 8 cm, der er i traditionelle
træbjælkelag med lerindskud.
Det kan ikke anbefales at isolere kælderdækket nedefra, da krav til loftshøjden ikke
fordrer dette.

Ventilation

84.000 kr.

Investering

5.100 kr.
1,02 ton CO₂

Årlig
besparelse

VENTILATION
Ejendommen ventileres med naturlig ventilation, og den friske luft tilføres via
bygningsåbninger som døre og vinduer. Ved beregning af energiforbruget anvendes et
luftskifte på en ½ gang i timen.
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VARMEANLÆG
Varmeanlæg

Investering

Årlig
besparelse

Investering

Årlig
besparelse

FJERNVARME
Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og anlægget er placeret i teknikrum i
kælderen. Installationen er udført som et indirekte anlæg med en varmeveksler fra
Reci, type VT-60-111 på 129 kW opstillet i 1999. Veksleren er isoleret med ca. 10 cm
mineraluld. Det varme vand fra fjernvarmeværket afgiver sin varme via
varmeveksleren til fordelingsanlægget og brugsvandsproduktionen, og sendes
herefter retur til varmeværket.

VARMEPUMPER
Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af ejendommen. På grund af
den eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe
undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke være rentabelt og derfor
ikke relevant at installere i ejendommen.

SOLVARME
Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. På grund af den
eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg
undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke
relevant at etablere på ejendommen.

Varmefordeling
VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via et centralvarmeanlæg. Det
opvarmede vand fra varmeforsyningen føres rundt i et lukket rørsystem til radiatorer i
de opvarmede rum i ejendommen. Ved beregning af energiforbruget benyttes det
dimensionerende temperatursæt, som er bestemt ud fra alderen på
fordelingsanlægget.

VARMERØR
Varmerør til centralvarme i uopvarmede kælderarealer er isoleret med ca. 20 mm
mineraluld. Visse steder er isoleringen medtaget og faldet sammen.
FORBEDRING VED RENOVERING
Efterisolering af varmerør i uopvarmede kælderarealer med formfaste rørskåle eller
lamelmåtter til en samlet isoleringstykkelse på i alt 30 mm. Det vurderes ikke muligt
at isolere yderligere grundet rørenes placering i forhold til vægge og loft.
Den nye isolering placeres uden på den eksisterende isolering, såfremt denne er god
stand. Men sandsynligt er det, at eksisterende isolering skal fjernes.
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VARMERØR
Hovedfordelingsrør på loftet er gennemsnitligt isoleret med 40 mm mineraluld.
Øvrige grenrør til centralvarme på loftet er isoleret med 50 mm isolering.
Varmerør i teknikrum i kælderen er velisolerede og gennemsnitligt isoleret med ca.
30 mm mineraluld.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Tilknyttet systemet for fordeling af centralvarme til radiatorkredsen er en nyere
pumpe fra Grundfos med typebetegnelsen Magna3. Pumpen slukkes udenfor
opvarmningssæsonen.

AUTOMATIK
Der er monteret ventiler på fremløbet til alle radiatorer i ejendommen, som styres via
termostater. Termostaterne sørger for automatik regulering af den tilførte varme, og
derved styres den ønskede rumtemperatur.
Til regulering af varmeanlægget, er der monteret en automatisk styring af fabrikatet
Reci, som gør det muligt at stoppe varmeanlægget inkl. cirkulationenspumpe, når
udetemperaturen kommer over en indstillet grænse. Denne automatik overstyrer
reguleringen i de enkelte rum.
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VARMT VAND
Varmt vand

Investering

Årlig
besparelse

VARMT VAND
Ved beregning af energiforbruget benyttes et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m²
opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR
Varmerør til cirkulation af varmt brugsvand i kælderen er gennemsnitligt isoleret
med ca. 20 mm mineraluld.
FORBEDRING VED RENOVERING
Efterisolering af brugsvandsrør med formfaste rørskåle eller lamelmåtter til en
samlet isoleringstykkelse på i alt 30 mm. Den nye isolering placeres uden på den
eksisterende isolering, såfremt denne er god stand. Muligvis skal rørføringerne
flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

300 kr.
0,04 ton CO₂

VARMTVANDSRØR
Varmerør til lodret fordeling af varmt brugsvand er uden isolering. Der undlades
forslag om efterisolering, da rørene er skjulte.
Tilslutningsrør fra varmeforsyningen til enheden hvori der produceres varmt
brugsvand er isoleret med ca. 20 og 30 mm mineraluld.

VARMTVANDSPUMPER
Tilknyttet systemet for cirkulation af varmt brugsvand er en pumpe fra Grundfos.
Pumpens typebetegnelse er UPS 25-60 180.
FORBEDRING
Eksisterende cirkulationspumpe på brugsvandssystemet foreslås udskiftet til en
sparepumpe. Der findes flere fabrikater af pumper, men her er foretaget beregning
med baggrund i Grundfos' produkter. Andre producenters pumper kan også
anvendes. Jf. Grundfos' tabeller for udskiftning af pumper kan denne type pumpe
udskiftes til Alpha2 25-60, som reducerer elforbruget til 25% af det nuværende.
Det anbefales dog at få beregnet pumpeydelsen inden bestilling af en ny pumpe, da
dette kan være en god forsikring for at man ikke får bestilt en der eventuelt er for
lille.

4.500 kr.

1.300 kr.
0,38 ton CO₂

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres i en varmtvandsbeholder fra Reci. Beholderen er
placeret i teknikrum i kælderen.
Den er fra 1993, indeholder 1.500 liter og er isoleret med minimum 100 mm
mineraluld.

Energimærkningsnummer 311069927
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EL
El

Investering

Årlig
besparelse

BELYSNING
Over indgangsdøre ved gaden og gården samt i passage ved gavl er opsat
lysarmaturer, som er udstyret med lavenergi-lyskilder. Belysningen er tændt når det
er mørkt.
FORBEDRING
Eksisterende lyskilder i udendørs lysarmaturer foreslås udskiftet til LED-lyskilder på
eksempelvist 5 W.

1.000 kr.

700 kr.
0,20 ton CO₂

7.000 kr.

2.200 kr.
0,66 ton CO₂

3.600 kr.

500 kr.
0,13 ton CO₂

BELYSNING
I baderum, tørrerum og vaskeri i kælderen er der lysarmaturer med lavenergilyskilder. Belysningen betjenes manuelt.
FORBEDRING
Eksisterende lyskilder i armaturer i vaskerum, tørrerum og baderum i kælderen
foreslås udskiftet til LED-lyskilder.
Der foreslås derudover opsætning af lyskilder til styring af belysningen.

BELYSNING
I opgange er der lysarmaturer, som er udstyret med elsparepærer. Der er automatisk
slukning af belysningen via trappeautomatik. Brugstiden er sat til 1,5 time om dagen.
FORBEDRING
Eksisterende elsparepærer udskiftes til fordel for LED-lyskilder i armaturer i
trappeopgange.

BELYSNING
I fællesrum i kælderen er der loftmontrede lysarmaturer udstyret med halogenspots
på formodentligt 20 W. Belysningen bliver betjent manuelt. Det er oplyst til
konsulenten, at brugstiden er nogle få timer ca 10 gange om året. Af denne årsag
undlades forslag om energibesparende tiltag. Det anbefales at udskifte
halogenlyskilderne til LED, hvis brugsmønsteret ændrer sig til at lokalet benyttes
oftere.
Belysningen i kælderen er via armaturer med sparepærer. Der er timer, som
automatisk slukker belysningen. Da brugstiden er lav er der undladt forslag om
energibesparende tiltag.
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SOLCELLER
Der er ikke installeret et solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen. På
grund af ejendommens tagkonstruktion og dens hældning samt orientering i forhold
til syd, er forslag til montering af solceller undladt fra rapporten.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Energimærkningen er gældende for Lollandsvej 35 - 39, Frederiksberg i København.
Ejendommen er opført i 1905. Oplysningerne er fra ejendommens BBR-meddelelse.
Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2014 version 1. Data er baseret på det
foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser.
Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.
Energimærket angiver varmeforbrug under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur,
forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den
bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det
faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger.
Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene,
og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af
konstruktioner, opstår råd eller fugtskader.
Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at
indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes.
Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger og opmålinger.
Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er elforbrug til belysning i lejlighederne, hårde hvidevarer
mm.
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Bygningens lejligheder
LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER
Lejligheder på 56 m²
Bygning
Lollandsvej 35 - 39

Adresse
Lollandsvej 35 - 39

m²
56

Antal
22

Kr./år
4.282

Adresse
Lollandsvej 35 - 39

m²
112

Antal
4

Kr./år
8.565

Lejlighed på 112 m²
Bygning
Lollandsvej 35 - 39
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.
F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.
For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsættelsen af energiregningen.
Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.
Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.
Emne

Forslag

Investering

Årlig besparelse
i energienheder

Årlig besparelse

Bygning
Loft

Efterisolering af loftsdækket

84.000 kr.

22,11 MWh
Fjernvarme

15.600 kr.

9 kWh Elektricitet

Vinduer

Etageadskillelse

Udskiftning af vindue til nyt
energivindue i baderum i
kælderen

Efterisolering af kælderdækket

3.400 kr.

0,21 MWh
Fjernvarme

200 kr.

1 kWh Elektricitet

84.000 kr.

7,24 MWh
Fjernvarme

5.100 kr.

3 kWh Elektricitet

Varmt og koldt vand
Varmtvandspum
per

Udskiftning af pumpe på varmt
brugsvandssystem

4.500 kr.

578 kWh
Elektricitet

1.300 kr.

LED-lyskilder i udendørs
lysarmaturer

1.000 kr.

301 kWh
Elektricitet

700 kr.

El
Belysning

Energimærkningsnummer 311069927
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Belysning

Bevægelsesmelderstyring og
LED-lyskilder i vaskerier,
tørrerum og baderum

7.000 kr.

1.002 kWh
Elektricitet

2.200 kr.

Belysning

Udskiftning til LED i lysarmaturer
i opgange

3.600 kr.

191 kWh
Elektricitet

500 kr.
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.
Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.
Besparelse er med moms og energiafgifter.
Emne

Forslag

Årlig besparelse
i energienheder

Årlig besparelse

6,61 MWh Fjernvarme

4.700 kr.

Bygning
Kælder
ydervægge

Indvendig efterisolering af
kældervægge

Vinduer

Udskiftning af ruder

3 kWh Elektricitet

36,17 MWh Fjernvarme

25.400 kr.

10 kWh Elektricitet

Yderdøre

Udskiftning af døre til fællesrum,
tørrerum og baderum

0,71 MWh Fjernvarme

500 kr.

Efterisolering af varmerør til
centralvarme i uopvarmede
kælderarealer

0,79 MWh Fjernvarme

600 kr.

Efterisolering af brugsvandsrør i
kældern

0,31 MWh Fjernvarme

300 kr.

1 kWh Elektricitet

Varmeanlæg
Varmerør

Varmt og koldt vand
Varmtvandsrør

Energimærkningsnummer 311069927
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BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Hovedbygning
Adresse ...........................................................................Lollandsvej 35
BBR nr .............................................................................147-72163-1
Bygningens anvendelse ..................................................Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år...................................................................1905
År for væsentlig renovering ............................................Ikke angivet
Varmeforsyning ...............................................................Fjernvarme
Supplerende varme.........................................................Ingen
Boligareal i følge BBR ....................................................1678 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..............................................0 m²
Opvarmet bygningsareal .................................................1678 m²
Heraf tagetage opvarmet ................................................268 m²
Heraf kælderetage opvarmet .........................................118 m²
Uopvarmet kælderetage .................................................218 m²
Energimærke ..................................................................E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..........D
Energimærke efter alle besparelsesforslag ..................D
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.
Fjernvarme
Varmeudgifter .................................................................114.722 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ........................................................................0 kr. pr. år
Varmeforbrug ..................................................................163,81 MWh Fjernvarme
Aflæst periode .................................................................03-01-2013 til 30-11-2013
OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.
Varmeudgifter .................................................................128.481 kr. pr. år
Fast afgift ........................................................................0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt..............................................................128.481 kr. pr. år
Varmeforbrug ..................................................................183,46 MWh Fjernvarme
CO2 udledning .................................................................25,87 ton CO₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Dele af kælderen er opvarmet. Dette gælder for badeværelse, fælleslokale og fælles bad. Resten af
kælderen er uden opvarmning. Der er foretaget en opmåling af kælderens opvarmede arealer.
Øvrige oplysninger i BBR er der ikke fundet anledning til at kommentere yderligere på.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
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Der er ikke udleveret en årsopgørelse til konsulenten i forbindelse med energimærkningen.
Der er indtastet et kendt aflæsningstal for perioden fra 3. januar 2013 til 30. november 2013. Prisen på
varme er udregnet uden tillæg til effektbidraget. Prisen på varme er udregnet ud fra HOFOR's pristarif
for 2014.
Det anbefales at oplyse eventuelle lejere om, at dele af prissammensætningen i energimærket mangler.
Der er en difference på ca 30% mellem det indtastede oplyste forbrug og det beregnede forbrug i
rapporten.
Årsagerne til differencen vurderes at være mangeartet.
Der skal i energimærkningen regnes med opvarmning til 20° i opvarmede arealer inklusiv trappearealer.
Det er sandsynligt, at der ikke er de temperaturer i alle lejligheder, trapper og kælderarealer.
Det er muligt, at de isolerende egenskaber i gulve, lofter og ydervægge er bedre end antaget. Der er i
energimærkningsrapporten anvendt værdier som stammer fra Håndbog for Energikonsulenter 2014.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:
Fjernvarme ......................................................................700,34 kr. per MWh
355.152 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning .............................2,10 kr. per kWh
Alle priser på energi og energibesparende tiltag er inklusiv moms og alle afgifter.
Prisen på el er sat til 2,1 kr pr kWh, da dette formodes at være en opnåelig pris.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA
Energi-og Bygningsrådgivning A/S
Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
www.ebas.dk
kaem@ebas.dk
tlf. 70208686

Ved energikonsulent
Lene Messell
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KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af
sagen.
Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.
Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.
Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.
Energistyrelsens adresse er:
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
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