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Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.
Beregnet varmeforbrug
• Udgift inkl.
moms og afgifter:
• Forbrug:

Energimærke

7.625 kr./år
266,75 m³
fjernvarme
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Energimærket angiver varmeforbrug under
standard-betingelser for vejr, familiestørrelse,
krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet 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
varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes
varmeforbruget i boligens energimærke" på
www.energitjenesten.dk.
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Kan det blive bedre?
Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.
Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.
Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,
forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere
energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.
Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere
fjernvarme.
Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre
følgeomkostninger.
Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.
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Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af
besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv
varmekilde og bedre isolering.
Energiforbedring ved ombygning og renovering
Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale
både for isolering og det nye tag.
Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i
huset.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger.
Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:
Energikonsulentens konklusion og kommentarer
1. KONKLUSION:
I energimærkningen af ejendommen er det ikke lykkedes at beregne rentable forslag for nedbringelse af
energiforbruget. Årsagen er den ”høje” placering på energimærke-skalaen.
2. BYGNINGSBESKRIVELSE:
Bygningen er et fritliggende enfamiliehus i 1 plan, opført år 2007 på i alt 135 m² opvarmet etageareal.
3. FORUDSÆTNINGER:
Energimærkningsrapporten er en del af en samlet energimærkning af hele området bestående af i alt 6
stk. rapporter, alle udarbejdet af den samme energikonsulent.
Bygningsejer var ikke til stede ved besigtigelsen.
Ved besigtigelsen blev forelagt tegningsmateriale af 27.08.2007.
Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 250 liter/m² pr. år.
Der var i forbindelse med besigtigelsen ikke adgang til boligen. Der er i beregningen forudsat samme
niveau angående radiatorventiler, isoleringsforhold, el, toiletter, armaturer m.v., som de huse der var
adgang til. Kun direkte adgang vil kunne verificere forholdene. Der kan derfor forekomme afvigelser fra
faktiske forhold.
4. KONSULENTENS KOMMENTARER:
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VENTILATION:
Det er vigtigt, at der løbende foregår en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale luftskifte er ca.
1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet hindrer også dannelse af skimmelvækst og
fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt større luftskifte på grund af utætheder i bygningen vil medføre
varmetab og dermed større opvarmningsomkostninger.
VARMEANLÆG:
I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt brugsvand.
Ved denne ”sommerdrift” spares der på varmebudgettet. I energimærkningen forudsættes dette gjort.
Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returløbstemperatur kaldes afkølingen. Jo
koldere returvandet er jo bedre har udnyttelsen været. Regulering af varmtvandsbeholder og
termostatventiler har betydning for afkølingen. Afkølingen i vinterperioden bør kunne holdes på min. 35°C.
I sommerperioden kan det svinge under og over de 35°C – alt efter varmebehov.
Energikonsulentens bygningsgennemgang
Bygningsdele
• Loft og tag
Status:

- loft er isoleret med 300 mm.
Isoleringsforhold er fastlagt på grundlag af måltagning (målt i nr. 77).

• Ydervægge
Status:

- hule ydervægge er 36 cm med 125 mm murbatts. Bagmur i letbeton.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

• Vinduer, døre og ovenlys
Status:

- bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med lavenergiruder.
- bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med lavenergiruder.
- massive yderdøre er isoleret.
Isoleringsforhold er skønnet på basis af gældende byggeskik på opførelsestidspunktet.

• Gulve og terrændæk
Status:

- terrændæk er med betongulv på 200 mm isolering.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ventilation
• Ventilation
Status:

- den naturlige ventilation sker gennem vægventiler i opholdsrum og emhætte i køkken
samt aftræksventiler i vådrum.
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Varme
• Varmeanlæg
Status:

- bygningen har fjernvarmeanlæg fra 2007 opstillet i bryggers. Varmeforsyningen er et
direkte fjernvarmeanlæg.

• Varmt vand
Status:

- det varme brugsvand produceres i 1 stk. præisolerede varmtvandsbeholdere fra 2007
på 110 liter, placeret i bryggers i hver bolig.
Tilslutningsrør ført fra fjernvarmemåler til varmtvandsbeholder har en længde under 1
meter og varmetabet herfra er derfor ikke medtaget i beregningen.

• Fordelingssystem
Status:

- der er rumstyret gulvvarmeanlæg med motorventiler pr. kreds placeret i teknikskab.
Varmerør ført i:
- tekniskab i bryggers er isoleret med 20 mm.
Anlægget er monteret med:
- 1 stk. cirkulationspumpe på gulvvarmeanlægget af fabrikat Wilo, type Megatherm.
Pumpen har flere trin med manuel indstilling af drift.

• Automatik
Status:

- gulvvarme er forsynet med rumfølere.

Vand
• Toiletter
Status:

- 2 stk. toiletter på badeværelser er med vandbesparende dobbelt skyl.

• Armaturer
Status:

- 2 stk. håndvaskarmaturer er med sparefunktion.
- 2 stk. brusearmaturer er med termostatfuntktion.

Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 10 år fra:
Energikonsulent:
Programversion:

100227711
09-06-2011
Ken Ragus
Energy08, Be06 version 4

SIDE 5 AF 8

Firma:

OBH Ingeniørservice A/S

Oplyst varmeforbrug
• Udgifter inkl. moms og afgifter:
• Forbrug:
• Aflæst periode:
Kommentar:
Det har ikke været muligt at få registreret oplyst varmeforbrug for bygningen til sammenligning med det
beregnede forbrug.
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Bygningsbeskrivelse
2007

• Opførelsesår:
• År for væsentlig renovering:
• Varme:

Fjernvarme

• Supplerende opvarmning:

Ingen

• Boligareal ifølge BBR:

135 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR:

0 m²

• Opvarmet areal:

135 m²

• Anvendelse ifølge BBR:

Parcelhus

• Kommentar til BBR-oplysninger:
De registreringer og opmålinger på ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er
i god overensstemmelse med BBR-Oversigten, både hvad angår anvendelse og arealopgørelser for
boligen.
Energipriser
• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Fjernvarme:

22,21 kr. pr. m³

El:

1,70 kr. pr. kWh

Fast afgift:

1.702,00 kr. pr. år
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Hvad er energimærkning?
Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.
Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning.
Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10
år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er
gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000
m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden
gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.
Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede
energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol.
Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB),
på vegne af Energistyrelsen.
Yderligere oplysninger
Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og
foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der
kræves en myndighedsgodkendelse.
Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.
Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af
et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede
energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det
certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten.
Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af
energimærkede bygninger eller lejligheder.
Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen
efter Energistyrelsens retningslinier.
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,
Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.
Klagen over energimærkningen sendes til:
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Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
Læs mere
www.sparenergi.dk
Energikonsulent
Energikonsulent:

Ken Ragus

Firma:

OBH Ingeniørservice A/S

Adresse:

Bredskifte Allé 11
8210 Århus V

Telefon:

70217240

E-mail:

obh@obh-gruppen.dk

Dato for bygningsgennemgang:

30-05-2011

Energikonsulent nr.: 250329
Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

