
Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket
energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug

• Udgift inkl.
moms og afgifter: 1074966 kr./år

• Forbrug: 158238 m³ naturgas

   

• Oplyst for perioden: 01/06/07 - 31/05/08

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er 
klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det 
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt 
år rent temperaturmæssigt. 

Energimærke
 

Lavt forbrug

Højt forbrug

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" 

Besparelsesforslag

Årlig
besparelse i

energienheder

Årlig
besparelse i 

kr.
Skønnet

investering
Tilbage-
betalingstid

4 Omøvej 12-18: Udskiftning af 
belysningsarmaturer i trappeopgange til nye 
med energipærer.

404 kWh el 670 kr.   3976 kr.   5.9 år  

4 Omøvej 4-10: Udskiftning af 
belysningsarmaturer i trappeopgange til nye 
med energipærer. 

404 kWh el 670 kr.   3976 kr.   5.9 år  

4 Omøvej 11-17: Udskiftning af 
belysningsarmaturer i trappeopgange til nye 
med energipærer.

404 kWh el 670 kr.   3976 kr.   5.9 år  

4 Omøvej 1-9: Udskiftning af 
belysningsarmaturer i trappeopgange til nye 
med energipærer.

609 kWh el 1010 kr.   5992 kr.   5.9 år  

4 Omøvej 49-57: Udskiftning af 610 kWh el 1010 kr.   5992 kr.   5.9 år  
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belysningsarmaturer i trappeopgange til nye 
med energipærer.

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, 
herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme 
eller hvis udgifter til vand reduceres.

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.

De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre 
låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er 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. 

Samlet besparelse

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: 

• Samlet besparelse på varme: 0 kr./år

• Samlet besparelse på el: 4020 kr./år

• Samlet besparelse på vand: 0 kr./år

• Besparelser i alt: 4100 kr./år

• Investeringsbehov: 24000 kr.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidigt 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
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og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Besparelsesforslag
Årlig besparelse
i energienheder

Årlig besparelse 
i kr.

1 Omøvej 20-28: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

513 m³ Naturgas 3660 kr.  

1 Omøvej 30-34: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 36-40: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 19-27: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

355 m³ Naturgas 2540 kr.  

1 Omøvej 29-37: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

513 m³ Naturgas 3660 kr.  

1 Omøvej 39-47: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

355 m³ Naturgas 2540 kr.  

1 Omøvej 75-79: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 69-73: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 59-67: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

513 m³ Naturgas 3660 kr.  

1 Omøvej 56-60: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

299 m³ Naturgas 2140 kr.  

1 Omøvej 46-54: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

355 m³ Naturgas 2540 kr.  

1 Omøvej 62-66: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 68-72: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 108-112: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

299 m³ Naturgas 2140 kr.  

1 Omøvej 102-106: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 114-122: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

315 m³ Naturgas 2250 kr.  

1 Omøvej 124-128: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 74-82: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 513 m³ Naturgas 3660 kr.  
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nye med energiruder.

1 Omøvej 84-88: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 96-100: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 90-94: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 119-123: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

299 m³ Naturgas 2140 kr.  

1 Omøvej 109-117: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

355 m³ Naturgas 2540 kr.  

1 Omøvej 125-129: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 131-135: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 81-89: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

513 m³ Naturgas 3660 kr.  

1 Omøvej 91-95: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

283 m³ Naturgas 2020 kr.  

1 Omøvej 103-107: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 97-101: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre 
til nye med energiruder.

194 m³ Naturgas 1380 kr.  

1 Omøvej 2+42, varmec., vaskeri: Fremtidig udskiftning af 
vinduer og døre til nye med energiruder.

185 m³ Naturgas 1320 kr.  

1 Omøvej 44, Fælleshus: Fremtidig udskiftning af vinduer og 
døre til nye med energiruder.

234 m³ Naturgas 1670 kr.  

1 Omøvej 12-18: Fremtidig efterisolering af 
loftkonstruktionen med 150 mm mineraluld.

258 m³ Naturgas 1850 kr.  

1 Omøvej 4-10: Fremtidig efterisolering af loftkonstruktionen 
med 150 mm mineraluld.

257 m³ Naturgas 1840 kr.  

1 Omøvej 11-17: Fremtidig efterisolering af 
loftkonstruktionen med 150 mm mineraluld.

258 m³ Naturgas 1850 kr.  

1 Omøvej 1-9: Fremtidig efterisolering af loftkonstruktionen 
med 150 mm mineraluld.

382 m³ Naturgas 2730 kr.  

1 Omøvej 49-57: Fremtidig efterisolering af 
loftkonstruktionen med 150 mm mineraluld.

432 m³ Naturgas 3080 kr.  

2 Omøvej 49-57: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

917 m³ Naturgas 6550 kr.  
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2 Omøvej 1-9: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

979 m³ Naturgas 6990 kr.  

2 Omøvej 11-17: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

675 m³ Naturgas 4820 kr.  

2 Omøvej 4-10: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

675 m³ Naturgas 4820 kr.  

2 Omøvej 12-18: Fremtidig udskiftning af vinduer og døre til 
nye med energiruder.

675 m³ Naturgas 4820 kr.  

3 Omøvej 12-18: Efterisolering af varmerør i kælderen under 
blokken.

258 m³ Naturgas 1850 kr.  

3 Omøvej 4-10: Efterisolering af varmerør i 
krybekælder/ingeniørgang under blokken.

237 m³ Naturgas 1700 kr.  

3 Omøvej 11-17: Efterisolering af varmerør i 
krybekælder/ingeniørgang under blokken.

290 m³ Naturgas 2070 kr.  

3 Omøvej 1-9: Efterisolering af varmerør i kælderen under 
blokken.

463 m³ Naturgas 3310 kr.  

3 Omøvej 49-57: Efterisolering af varmerør i kælderen under 
blokken.

359 m³ Naturgas 2570 kr.  

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Som det fremgår, er afdelingen placeret på skalatrin C på energimærket, hvilket er en meget fin placering i forhold 
til bygningernes alder og installationernes udformning. Skalatrin B svarer således til nybyggeri opført efter 
nugældende krav og skalatrin C-G for bygninger, der er opført efter tidligere krav. Den meget fine placering 
skyldes bl.a., at bygningerne er rimelig velisolerede, har forholdsvis små vinduesarealer, og herunder, at 
almindelige termoruder i vid udstrækning er udskiftet til energiruder, at varme- og brugsvandsinstallationer i 
lejligheder er udført rimelig energibesparende med korte føringsveje, termostatventiler på alle radiatorer samt, at 
der er anvendt små gennemstrømningsvandvarmere i stedet for varmtvandsbeholdere. Den nye kondenserende 
gaskedel i varmecentralen bidrager også til en meget høj udnyttelse af energiindholdet i naturgassen. Den gode 
placering på mærkeskalaen er endvidere i høj grad påvirket af et lavt elforbrug til bygningsdriften. Der er således 
kun et lavt forbrug til fællesbelysningen, der er kun monteret cirkulationspumper i varmecentralen, og disse er alle 
nyere trykstyrede pumper, og der er ikke etableret mekanisk udsugningsanlæg ved lejlighederne. Da der er stor 
CO2-udledning fra elproduktionen, har elforbruget en faktor 2,5 i beregningerne, og et lavt elforbrug derfor stor 
indflydelse på placeringen på mærkeskalaen. På negativsiden er der tab i et forholdsvis stort jordledningsnet 
ligesom det på grund af anlægsopbygningen, ikke er muligt at regulere varmetilførslen til lejlighederne i 
afhængighed af udetemperaturen og heller ikke sommerstopfunktion.

Afdelingen består af 34 bygninger med ialt 165 lejligheder i et og to plan samt 2 fællesbyninger, hvor der er 
fællesvaskeri, varmecentral, kontor- og mandskabsfaciliteter i den ene bygning og forsamlings- og mødelokaler i 
den anden bygning. Afdelingen hører under Køge Boligselskab, er beliggende Omøvej 2-128 og 1-135 i Køge og 
benævnes Hastrupvænget. 

Bygningerne er opført omkring 1980-81, og er således opført efter isoleringskravene i Bygningsreglementet af 
1977. Bygningerne fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig stand og i en rimelig god isoleringsmæssig stand, der 
svarer til kravene i Bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Der er desuden udført energibesparende tiltag 
med udskiftning af punkterede 2-lags almindelige termoruder til energiruder, således, at der nu angiveligt er 
energiruder i omkring halvdelen af vinduerne. Der er en fælles naturgasforsynet varmecentral for hele 
bebyggelsen, og her er der lige installeret en ny kondenserende kedel ligesom en af de oprindelige kedler i 2002 er 
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blevet udskiftet med en gasturbine, der dels producerer el og dels bidrager til varmeforsyningen. Gasturbinen er 
dog kun i drift i dagtimerne på hverdage, i de perioder, hvor afregningsprisen for el er højest.

Oplysningerne på energimærket er indhentet ved en gennemgang af et rimeligt fyldestgørende tegningsmateriale 
rekvireret dels fra Køge Boligselskab og dels fra Køge Kommune, grundige gennemgange af bygningerne og her 
senest den 28. april 2009, samt værdifulde oplysninger fra ejendomsmester Torben Andersen, og herunder 
oplysninger om energiforbrugene mv.

Afdelingen opvarmes med naturgas. Der er indført stik for naturgas til en fælles varmecentral for hele 
bebyggelsen. Varmecentralen er beliggende Omøvej 2. Ved gasstikket er der monteret måler på forsyningen til 2 
naturgasfyrede kedler samt seperat måler på stikket til gasturbinen, der dels producerer el og dels varme samt 
måler på stik til tørretumblere i fællesvaskeriet ved siden af varmecentralen. Ved gasturbinen er der endvidere 
monteret elmåler til registrering af elproduktionen samt energimåler på varmeforsyningen fra gasturbinen. 
Forbruget i de enkelte lejligheder registreres på varmefordelingsmålere på de enkelte radiatorer, og udgiften 
fordeles til centralvarme samt produktion af varmt brugsvand i et årligt varmeregnskab på baggrund af de 
registrerede enheder på målerne. Der er endvidere monteret mængdemåler på koldtvandsstikkene ind i hver enkelt 
lejlighed til fordeling af vandforbruget på de 2 hovedmålere i afdelingen. 

Lejlighederne er forudsat fuldt beboede og opvarmet til 20 grader som gennemsnitstemperatur. I fælleshuset med 
bl.a. vaskeri og varmecentral, er der ligeledes forudsat en gennemsnitstemperatur på 20 grader medens der kun 
er forudsat en gennemsnitstemperatur på 16 grader i fællesbygningen med forsamlingslokale, da bygningen 
angiveligt kun benyttes en gang cirka hver anden weekend.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen over de 5 stk. 2-etagers blokke er udført med gitterspær med cirka 20 
graders taghældning. Tagbeklædningen er med betontagsten med undertag af armeret 
plastfolie (monafol). Loftkonstruktionen over øverste etage er vandret, og er isoleret med 200 
mm mineraluld, der er udlagt i 2 lag, hvor øverste lag er udlagt hen over spærfoden. I 
gennemgået tagrum var isoleringen i meget fin tilstand, og der var meget tætte samlinger 
ligesom der ikke kunne konstateres beskadiget isolering. Adgangslemmen til tagrum var dog 
uisoleret, og bør isoleres med minimum 50 mm. Den anvendte isoleringstykkelse på 200 mm 
overholdt isoleringskravene på opførelsestidspunktet, men er forholdsvis beskeden i forhold til 
nugældende krav. Vi vil derfor anbefale en efterisolering med yderligere 150 mm mineraluld, 
dog således, at isoleringstykkelsen tilpasses højden ude langs facaderne, så der fortsat er 
optimale ventilationsforhold i tagrummene. På grund af de meget begrænsede pladsforhold i 
tagrum, med en taghældning på kun 20 grader, vil en efterisolering dog være relativ 
omkostningstung at gennemføre, og ville være mest optimal at udføre ved en fremtidig 
udskiftning af tagbeklædningen og undertaget. 

Tagkonstruktionen på de 29 bygninger med 1- og 2-etagers rækkehuse er udført som 
spærkonstruktion der er udlagt oven på langsgående rem i kippen samt facadevæggene. 
Tagkonstruktionen er også her udført med en taghældning på cirka 20 grader, og 
tagbeklædningen er ligeledes betontagsten med undertag af armeret plastfolie. Der er ikke her 
tagrum, da loftbeklædningen er monteret direkte under spærene, så der er skrå lofter. 
Hulrummet mellem spærene er også her isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringstykkelsen 
overholdt isoleringskravet på opførelsestidspunket, men er forholdsvis beskeden i forhold til 
nugældende krav. Der kan dog ikke umiddelbart foretages en efterisolering af disse 
loftkonstruktioner, da hulrummet mellem loftbeklædningen og tagbeklædningen er helt udfyldt. 
En efterisolering vil derfor enten kræve, at loftet nedforskalles eller der påfores oven på 
spærene ved en fremtidig udskiftning af tagbeklædningen, så der enten kan foretages 
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efterisolering under eller over eksisterende isolering. Begge foranstaltninger medfører så store 
ekstraomkostninger, at en efterisolering ikke umidddelbar er rentabel, men bør dog overvejes i 
takt med stigende energipriser.

Tagkonstruktionen på de 2 fællesbygninger er udført som på rækkehusene, så der også her er 
skrå lofter, hvor konstruktionen er isoleret med 200 mm mineraluld, ligesom tagbeklædningen 
også her er med betontagsten med undertag af armeret plastfolie.

Forslag 1: Omøvej 12-18:
Der kan opnås en god varmebesparelse ved at foretage en efterisolering af loftkonstruktionen 
med yderligere 150 mm mineraluld oven på eksisterende 200 mm mineraluld. På grund af de 
snævre adgangsforhold i tagrummet, må der dog påregnes en forholdsvis lang 
tilbagebetalingstid, og en efterisolering vil være mest rentabelt at udføre ved en fremtidig 
udskiftning af tagbeklædningen og undertaget. Ved en efterisolering skal det sikres, at der 
fortsat er gode ventilationsforhold til tagrummet. I forbindelse med efterisolering af tagrum, 
bør der samtidig foretages isolering af uisolerede adgangslemme til tagrum. 

Forslag 1: Omøvej 4-10:
Efterisolering af loftkonstruktionen, som for Omøvej 12-18.

Forslag 1: Omøvej 11-17:
Efterisolering af loftkonstruktionen, som for Omøvej 12-18.

Forslag 1: Omøvej 1-9:
Efterisolering af loftkonstruktionen, som for Omøvej 12-18.

Forslag 1: Omøvej 49-57:
Efterisolering af loftkonstruktionen, som for Omøvej 12-18.

• Ydervægge

Status: Gavlene på både de 5 blokke, 29 rækkehusbebyggelser samt de 2 fællesbygninger, har en 
samlet tykkelse på 36 cm og består indvendigt af 100 mm betonelementer og udvendigt af 11 
cm gule teglsten. Hulrummet på cirka 150 mm er isoleret med mineraluld. Isoleringstykkelsen 
fremgår ikke af det udleverede tegningsmateriale, men ud fra udleveret oversigt over U-
værdierne for de forskellige konstruktioner i bygningerne, må vi antage, at hulrummet er 
isoleret med 125 mm mineraluld, hvilket også svarer til isoleringstykkelsen i facaderne.

På de 5 blokke har facaderne en tykkelse på cirka 25 cm, og består indvendigt af 100 mm 
betonelementer. Udenpå er monteret vandrette lister på 50x45 mm og lodrette stolper på 
50x75 mm. Hulrummet er isoleret med krydsisolering med en samlet isoleringstykkelse på 125 
mm mineraluld. Uden på stolperne er monteret vindtæt pap, afstandslister og udvendig 
beklædning med 9 mm brandisoleret krydsfiner hvorpå der er monteret espalier. 
Isoleringstykkelsen overholdt isoleringskravet på opførelsestidspunktet, men er også her 
forholdsvis beskeden i forhold til nugældende krav. Isoleringstykkelsen kan ikke umiddelbart 
forøges, men ved en fremtidig udskiftning af den udvendige beklædningsplade, bør man 
overveje, at forøge isoleringstykkelsen med yderligere ca 150 mm mineraluld ved påforing af 
yderligere krydsforskalling. 

Facaderne på de 29 rækkehusbebyggelser samt på de 2 fællesbygninger, er principielt udført 
på tilsvarende måde og tykkelse som på blokkene, dog er den udvendige beklædning med 9 
mm brandisoleret krydsfiner og espalier her erstattet med udvendig beklædning af 22 mm 
brædder med fjer og not. Ved de 2 fællesbygninger er der dog også flere facadepartier, der er 
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opmurede som gavlene, herunder over tag ved forskudte tagflader.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Samtlige vinduer og døre er udført i træ, og har oprindelig alle været forsynet med 2-lags 
almindelige termoruder. Der er dog sket en løbende udskiftning af punkterede termoruder, som 
så er blevet erstattet med energiruder, således, at der angiveligt nu er energiruder i omkring 
halvdelen af vinduerne og dørene. Vinduer og døre er rimelig tætte, men er dog kun udført 
med enkelttætning, hvor der nu typisk er dobbelt sæt tætningslister i vinduer og døre. 
Tætningslister udskiftes løbende ved behov. Der vil kunne opnås en forbedret isoleringsevne 
og komfort ved en fremtidig udskiftning af vinduerne og dørene til nye med energiruder med 
maksimal isoleringsevne og herunder med såkaldte "varme" kanter. De nye vinduer og døre er 
som sagt med dobbelttætning og karmene samt rammer har en bedre isoleringsevne end 
eksisterende ligesom der kan monteres energiruder med større glasafstand og dermed bedre 
isoleringsevne. En udskiftning er dog ikke umiddelbart rentabelt, men anbefales udført i takt 
med, at eksisterende bliver utætte mv.

Forslag 1: Omøvej 20-28:
Ved fremtidig nødvendig udskiftning af vinduer og døre, vil vi anbefale, at disse udskiftes til 
nye med energiruder med størst mulig isoleringsevne og herunder med såkaldte "varme" 
kanter. Der bør ligeledes anvendes vinduer og døre med dobbelttætning samt har karme og 
rammmer med størst mulig isoleringsevne.

Forslag 1: Omøvej 30-34:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 36-40:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 19-27:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 29-37:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 39-47:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 75-79:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 69-73:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 59-67:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 56-60:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.
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Forslag 1: Omøvej 46-54:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 62-66:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 68-72:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 108-112:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 102-106:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 114-122:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 124-128:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 74-82:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 84-88:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 96-100:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 90-94:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 119-123:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 109-117:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 125-129:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 131-135:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.
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Forslag 1: Omøvej 81-89:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 91-95:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 103-107:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 97-101:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 2 + 42, Varmecentral og vaskeri:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 1: Omøvej 44, Fælleshus:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 2: Omøvej 12-18:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 2: Omøvej 4-10:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 2: Omøvej 11-17:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 2: Omøvej 1-9:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

Forslag 2: Omøvej 49-57:
Fremtidig udskiftning af vinduer og døre, som for Omøvej 20-28.

• Gulve og terrændæk

Status: I blokkene er etageadskillelsen mod uopvarmede kældre og ingeniørgange ifølge 
tegningsmaterialet udført som trægulve på strøer, der er opklodset på 215 mm tykke 
betonelementer. Ifølge tegningsmaterialet skulle hulrummet mellem trægulve og 
betonelementer være isoleret med 50 mm mineraluld samt suppleret med 75 mm mineraluld 
under betondækket. Ved gennemgangen kunne vi imidlertid konstatere, at der ikke er 
foretaget isolering under betondækket. Ifølge ejendomsmester Torben Andersen, er der i 
stedet isoleret med mindst 100 mm mineraluld over betondækket, hvilket også virker meget 
sandsynligt, da der ifølge tegningsmaterialet er et hulrum på over 10 cm under selve 
trægulvet.

I rækkehusene er gulvkonstruktionerne udført som terrændæk. Ifølge tegningsmaterialet er der 
også her trægulve på opklodsede strøer. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld oven på 
udstøbt 10 cm betonplade. Betonpladen er udstøbt oven på 150 mm Leca, dog 220 mm som 
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randisolering.

I fælleshusene er der generelt terrændæk, der dels er udført som trægulve på strøer, som i 
rækkehusene, og dels med klinkegulve på afretningslag, 20 mm trykfast isolering og 10 cm 
betonplade udstøbt på 15 cm Leca.

• Kælder

Status: Der er kun kælder under 3 af de 5 blokke samt krybekælder/ingeniørgange under de 2 sidste 
blokke. Kælderne er generelt uopvarmede, og derfor uisolerede.

Ventilation

• Ventilation

Status: I samtlige lejligheder i blokkene og rækkehusene, er der etableret naturlig ventilation op over 
tag fra badeværelser. I indeliggende badeværelser uden vindue, er der monteret en lille 
udsugningsventilator i aftrækskanalen i hver lejlighed, der er tilsluttet lejlighedens 
elinstallation.

I køkkenerne i samtlige lejligheder, er der monteret emhætte. I køkkener på 1. sal samt i 1-
etagers rækkehuse er aftrækket fra emhætterne ført op over tag, medens aftrækket er ført ud 
gennem facaden i stueetagen i blokkene og de 2-etagers rækkehuse.

Der er ikke monteret friskluftventiler i ydervægge eller vinduer i lejlighederne. I henhold til 
nugældende krav i bygningsreglementet skal der være friskluftventiler i samtlige opholdsrum 
(stuer og værelser) til sikring af nødvendig frisklufttilførsel til lejlighederne, samt 
erstatningsluft for udsugningen på badeværelser og i køkkener. Vi må derfor anbefale, at der 
monteres de nødvendige friskluftventiler, f.eks. i vinduer og døre ved fremtidig udskiftning af 
disse. Friskluftventilerne er specielt vigtige i takt med, at bygningerne gøres mere tætte. Det 
skal også bemærkes, at emhætterne i køkkenerne ikke helt er i overensstemmelse med 
bygningsreglementets krav. Der er således et krav om, at der skal være ventilation fra 
køkkener, enten som naturlig aftræk over tag eller som mekanisk ventilation, samt, at 
ventilationen skal fungere hele døgnet. Da der kun er udsugning gennem en emhætte, når den 
er i drift, vil det sige, at emhætten enten skal være i drift hele tiden eller skal være suppleret 
med naturlig aftræk op over tag.

I fællesbygningen med forsamlings- og mødelokale er der monteret et mindre ventilationsanlæg 
fabrikat Acoven, der ifølge mærkeskiltet har en maksimal luftmængde på 1.475 m3/h. Anlægget 
er med varmeflade tilsluttet afdelingens kedelanlæg. Der udføres årlig service på anlægget. 
Ifølge det oplyste, er anlægget kun i drift når lokalerne benyttes, dvs. kun ca. 25-30 gange 
om året. Da ventilationsanlægget kun er i drift, når lokalerne benyttes, og kun i nogle timer 
cirka 25-30 gange om året, har vi i beregningerne kun regnet bygningen som naturlig 
ventileret.

I fællesbygningen for varmcentral, vaskeri mv. er der ligeledes et mindre ventilationsanlæg for 
vaskeriet. Anlægget er fabrikat Skan-Klima A/S. Mærkeskiltet på anlægget var meget 
utydeligt, men anlægget har tilsyneladende cirka samme ydelse som ved forsamlingslokalet, og 
varmefladen er også her tilsluttet kedelanlægget ligeosm der også her udføres årlig service. 
Da vaskeriet må benyttes hele døgnet, er ventilationsanlægget i drift hele døgnet. Ifølge 
checklisten fra seneste serviceeftersyn er der ikke foretaget kontrolmålinger af luftmængder 
og/eller målinger på virkningsgrader. Vi må derfor anbefale, at der foretages supplerende 
målinger på dette anlæg for driftoptimering.

Varme

• Varmeanlæg
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Status: Lejlighederne og fælleshusene opvarmes med naturgas. Der er indrettet en fælles varmecentral 
for hele afdelingen i det ene fælleshus. I varmecentralen var der oprindelig installeret 3 stk. 
traditionelle kedler. En af disse kedler er i efteråret 2008 blevet udskiftet til en ny 
kondenserende kedel fabrikat Buderus, type Logano Plus SB 615 på 640 kW. Kedlen er 
forsynet med brænder fabrikat Weishaupt, type WM-G10/3-A med minimumseffekt på 125 kW 
og maksimum på 900 kW. Den nye kedel har tilstækkelig effekt til alene at klare opvarmningen 
hele året. 

En af de øvrige oprindelige kedler er i 2002 blevet erstattet med 1 stk. gasturbine, fabrikat 
Turbec, type T100 CHP, der er indstillet til en elproduktion på 50 kW, og kølevandet benyttes 
som supplement til varmeproduktionen. Gasturbinen er dog kun i drift på hverdage fra cirka kl. 
07.00 til cirka kl. 15.00, dog fredag til cirka kl. 12.00, da afregningsprisen for elproduktionen 
er højest i disse perioder. Man bør også hele tiden være meget opmærksom på økonomien i 
driften af gasturbinen, da denne har en lav virkningsgrad. Ud fra de udleverede 
måleraflæsninger for gasforbruget til gasturbinen, elproduktionen samt leveret energimængde i 
form af varme til afdelingen, kan det således beregnes, at virkningsgraden kun ligger lige over 
60 %. Det er således vigtigt hele tiden at følge prisudviklingen på naturgassen til gasturbinen, 
der for indeværende er noget lavere end øvrige gasforbrug, samt afregningsprisen for solgt el, 
da priserne ikke skal ændre sig meget i negativ retning, før det vil være mest fordelagtigt kun 
at køre med den nye kondenserende kedel. Man skal også i den forbindelse være meget 
opmærksom på, at den overskudsvarme, der kommer fra gasturbinen, fuldt ud kan bruges i 
afdelingen. 

Den sidste kedel i varmecentralen er fra opførelsestidspunktet (1980) og er fabrikat 
Danstoker, Type VE-L på 630 Mcal/h. Kedlen er forsynet med brænder fabrikat Weishaupt 
type WG 5-1. Kedlen står normalt afspærret samt kold, og benyttes kun som reservekedel.

Til cirkulation af anlægsvandet rundt i rørsystemerne til de enkelte lejligheder, er der monteret 
3 stk. nyere trykstyrede pumper med lavt elforbrug.

I varmecentralen er der endvidere installeret trykekspansionsanlæg fabr. Pneumatex, type EG 
1500 ltr. med trykholderstation, vandbehandlingsanlæg fra Dansk Elektrolyse samt 2 stk. 
mindre gennemstrømningsvandvarmer til produktion af varmt brugsvand for bygningen. 

Samtlige rørinstallationer i varmecentralen er generelt velisolerede, og der er monteret 
isoleringskapper ved ventiler, pumper mv.

• Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres ude i de enkelte lejligheder samt i fælleshusene. Der er 
generelt monteret en Redan-unit i skab i køkkenet med en fælles trykdifferensregulator på 
stikket fra varmecentralen samt en mindre Redan-gennemstrømningsvandvarmer for det varme 
brugsvand. En stor del af disse gennemstrømningsvandvarmere er løbende blevet udskiftet til 
nyere i samme fabrikat. Ved gennemgangen blev det oplyst, at temperaturen på det varme 
brugsvand generelt var indstillet til cirka 50 grader. Det er også vigtig, at 
varmtvandstemperaturen er så lav som muligt, dog under hensyntagen til risikoen for 
bakterievækst, da en for høj varmtvandstemperatur vil medføre unødig stor tilkalknning af 
gennemstrømningsvandvarmerne, hvorved afkølingen vil forringes. Der er et meget stort 
ledningsnet i afdelingen, og en høj returtemperatur vil medføre et unødvendigt stort varmetab 
fra rørene ligesom en høj returtemperatur vil medføre en dårligere virkningsgrad i den nye 
kondenserende kedel.

• Fordelingssystem

Status: Fra varmecentralen føres kedelvandet rundt i afdelingen til de enkelte blokke og lejligheder i 
jord i præisolerede fjernvarmerør, fabrikat Løgstør Rør, hvor selve varmerøret er udført i alm. 
sorte stålrør. I de 5 blokke føres rørende ind i den ene ende af blokken i 
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kælderen/ingeniørgangen og herfra videre på langs af blokken under kælderloft/væg i 
ingeniørgang. Ved modsatte ende af blokken føres rørene igen ud i jord samt videre til næste 
blok. I de enkelte blokke er der udført en afgrening pr. lejlighed (stuen+1.sal). Disse 
afgreninger føres lodret op i rørskakt i køkkener til unit for varme og varmt brugsvand i 
køkkenskab.

I bygningerne med rækkehuse føres de præisolerede fjernvarmerør ind under bygningen og 
lodret op i køkkenskab i hver enkelt lejlighed, hvor de tilsluttes unit for varme og varmt 
brugsvand. Ved enkelte 1-værelses lejligheder føres rørene videre op til unit på 1. sal.

De præisolerede fjernvarmerør er forsynet med skumisolering i standardtykkelse. Ved fremtidig 
udskiftning af rørene bør der anvendes rør med ekstra stor isoleringstykkelse, da der er er 
stort varmetab fra et meget udstrakt jordledningsnet. Rørene i kældre/ingeniørgange er 
isoleret efter gældende normer på opførelsestidspunktet, men der vil kunne opnås en god 
varmebesparelse ved en efterisolering. Kælderne er således uopvarmede, og da 
etageadskillelsen er isoleret, kommer varmeafgivelsen fra rørene således kun i meget 
begrænset omfang lejlighederne til gode.

Fra indføringen i køkkenskabe, føres centralvarmen videre ud til de enkelte radiatorer i stålrør 
under trægulvene samt i gulvkonstruktionen på badeværelser i samtlige lejligheder i både 
blokkene samt i bygningerne med rækkehuse. Centralvarmeinstallationen er udført som 2-
strengs anlæg, og rørene tilsluttes de enkelte radiatorer, der generelt er placeret under/ved 
vinduerne. Radiatorerne er pladeradiatorer, og der er monteret Danfoss rumtermostatventiler 
ved samtlige radiatorer ligesom der er monteret Clorius fordampningsmålere på radiatorerne. 

Da forsyningen fra varmecentralen samtidig skal opvarme det varme brugsvand i hver enkelt 
lejlighed, er det hele året nødvendigt at køre med en fremløbstemperatur på 65-70 grader fra 
varmecentralen og ud til lejlighederne. Da der endvidere ikke er etableret automatik til 
regulering af fremløbstemperaturen i afhængighed af udetemperaturen i hver enkelt lejlighed, 
vil det være muligt for den enkelte lejer at opvarme lejligheden hele året uanset 
udetemperaturen, da der heller ikke er etableret sommerstopfunktion, og dette kan resultere i 
et unødvendigt højt varmeforbrug, som dog i stor udstrækning begrænses af målerne på 
raidatorerne.

Der er indført 2 koldtvandsstik til afdelingen, henholdsvis i varmecentralen og i kælderen under 
en af de 5 blokke (Omøvej 49-59). På begge koldtvandstik er monteret afregningsmåler til 
registrering af de samlede vandforbrug i afdelingen. Fra de 2 stik forløber koldtvandsrørene 
rundt i terræn og kældre ved siden af forsyningsrørene for kedelvandet. Der er ligeledes udført 
afgreninger til lejligheder samme steder som for varmeforsyningen. Koldtvandsstikkene føres 
ligeledes op i køkkenskabe med tilslutning til gennemstrømningsvandvarmere samt 
koldtvandsrørene i hver enkelt lejlighed. På stikket ind i hver enkelt lejlighed er monteret måler 
til registrering af det samlede vandforbrug i lejligheden. Fra køkkenskabet føres det kolde og 
varme brugsvand op til køkkenvask samt under trægulve ud til badeværelset. Da der er meget 
korte føringsveje, er varmtvandsinstallationen generelt udført uden cirkulation, dog er der 
udført cirkulation på varmtvandsinstallationen i fælleshuset med forsamlings- og mødelokale. 

Koldtvandsrør i terræn er udført i plastrør (PEL-rør), medens koldvandsrør i kældre er udført i 
varmtforzinkede stålrør og koldt- samt varmtvandsrør under gulve er udført i kobberrør. 

Forslag 3: Omøvej 12-18:
Der kan opnås en god varmebesparelse ved at foretage efterisolering af varmerørene i 
kælderen under blokken, specielt da der hele året er en forholdsvis høj vandtemperatur i 
rørene, og kælden er uopvarmet.

Forslag 3: Omøvej 4-10:
Efterisolering af varmerør i krybekælder/ingeniørgang, som for rør i kælder i Omøvej 12-18.
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Forslag 3: Omøvej 11-17:
Efterisolering af varmerør i krybekælder/ingeniørgang, som for rør i kælder i Omøvej 12-18.

Forslag 3: Omøvej 1-9:
Efterisolering af varmerør i kælder, som for Omøvej 12-18.

Forslag 3: Omøvej 49-57:
Efterisolering af varmerør i kælder, som for Omøvej 12-18.

• Armaturer

Status: Ved tapstederne i lejlighederne er der generelt 1-grebs armaturer ved håndvaske og 
køkkenvaske, medens der er termostatiske ved brusere.

• Automatik

Status: Der er kun etableret automatik i forbindelse med kedelanlæg og gasturbine i varmecentralen 
og herunder til regulering af fremløbstemperaturen ud til de enkelte bygninger, der konstant 
holdes på 65-70 grader, da fremløbstemperaturen hele året skal være så høj, at der kan 
produceres varmt brugsvand af en tilstækkelig høj temperatur ude i de enkelte lejligheder.

Da der således er mulighed for, at beboerne kan opvarme lejlighederne i perioder, hvor der 
ikke er behov herfor, kunne det overvejes at etablere automatisk regulering af 
fremløbstemperaturen til radiatorerne, og herunder sommerstopfunktion, ved de enkelte units i 
køkkenskabene i hver enkelt lejlighed. Varmebesparelsen herved vil være meget afhængig af, i 
hvor stor udstrækning beboerne selv lukker helt ned for varmeforsyningen ved høje 
udetemperaturer, eller om de mere eller mindre konstant har åbent for varmeforsyningen, 
f.eks. badeværelsesradiatoren. Etablering af automatik i hver enkelt lejlighed vil kræve en 
meget stor investering, og vil være mest fordelagtigt at gennemføre i takt med, at 
eksisterende unit i her enkelt lejlighed skal udskiftes.

El

• Belysning

Status: Den udvendige fællesbelysning består af cirka 130 skotlamper placeret udvendig på bygninger 
samt cirka 33 parklamper placeret langs adgangsveje og stier. Parklamperne vedligeholdes af 
kommunen, og ifølge de oplysninger vi har modtaget, afholder kommunen også udgiften til 
elforbruget til parklamperne. Skotlamperne på bygningerne er forsynet med 9 W energipærer 
og styres med skumringsrelæ.

Der er kun et begrænset forbrug til indvendig belysning, da der kun er fællesbelysning i 12 
opgange i blokkene. Armaturerne er her forsynet med 40 W glødepærer, der dog kun har 
begrænset brændtid, da der er tilkoblet timerfunktion. Ifølge det oplyste, har man forsøgt at 
montere energipærer i armaturerne i trappeopgange, men der er angiveligt problemer med, at 
pærerne fjernes. Da der kan opnås en god elbesparelse ved at montere energipærer, vil vi 
anbefale, at armaturerne udskiftes til nye, hvor pærerne ikke er så let tilgængelige. Der er 
kælder under 3 af blokkene, og her er der monteret armaturer med henholdsvis 1x18 W og 
1x36 W lysstofrør. Armaturerne er tilkoblet timerfunktion, så armaturerne kun er tændt 
kortvarigt. Der er dog en af armaturerne ved kælderindgang i hver blok, der er tændt sammen 
med den udvendige belysning, for adgang til cykelrum.

Elforbruget til belysningen i Fælleshuset er meget beskedent, dels benyttes Fælleshuset 
angiveligt kun i weekenden og kun cirka 25-30 gange om året, og dels er belysningsarmaturer 
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forsynet med energipærer og lystofrør. I bygningen med varmecentral og fællesvaskeri, er der 
ligeledes monteret energipærer og lysstofrør og bygningen har en relativ kort benyttelsestid, 
dog bortset fra vaskeriet.

Forslag 4: Omøvej 12-18:
Der kan opnås en god elbesparelse ved at udskifte 40 W glødepærer til energipærer i 
armaturer på trappeopgange, men da der er problemer med, at energipærer fjernes fra 
armaturerne, vil vi anbefale, at der monteres nye armaturer med energipærer, hvor pærerne er 
vanskelig tilgængelige.

Forslag 4: Omøvej 4-10:
Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange, som for Omøvej 12-18.

Forslag 4: Omøvej 11-17:
Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange, som for Omøvej 12-18.

Forslag 4: Omøvej 1-9:
Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange, som for Omøvej 12-18.

Forslag 4: Omøvej 49-57:
Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange, som for Omøvej 12-18.

• Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidvarer som køle-/fryseskabe, komfurer og emhætter i lejligheder, indkøbes og 
vedligeholdes af udlejer. Hårde hvidvare udskiftes løbende til nye energimærkede.

• Andre elinstallationer

Status: Der er indrettet et fællesvaskeri i den ene fællesbygning. Maskinerne er generelt nyere med 
lavt energiforbrug. Både vaskemaskiner og tørretumblere er fabrikat Nortec. Der er installeret 
4 stk. vaskemaskiner type FS 07 og 1 stk. FS 10 samt 4 stk. tørretumbler , som er 
gasopvarmede. Desuden er der installeret 1 stk. strygerulle, og der er betalingssystem for 
benyttelsen af maskinerne. 

Vand

• Vand

Status: Toiletterne i lejlighederne er væghængte med skjulte indbyggede cisterner. Toiletterne har en 
skønnet skyllemængde på 8-9 ltr. Der vil kunne opnås en stor vandbesparelse ved at udskifte 
toiletterne til nye med mere effektiv skyl, og herunder med 2-skyls funktion. Ved 
gennemgangen blev det oplyst, at man havde forsøgt at reducere skyllemængden i de 
eksisterende toiletter, men dette havde medført gener med utilstrækkelig skylleeffekt i 
toiletterne, men ikke mindst, problemer med tilstopninger i afløbssystemet i terræn, da der 
angiveligt er for lille et fald på afløbsrørene. Da der som sagt kan opnås en stor 
vandbesparelse ved nye 2-skyls toiletter, bør man dog undersøge, om problemerne med 
tilstopninger i afløbsrørene er generelle for alle rørstrækninger, eller evt. kun kortere 
rørstrækninger, der så bør renoveres/udskiftes. Det vil ofte heller ikke være muligt at reducere 
skyllemængden særlig meget i de eksisterende toiletter, da de jo er beregnet for stor 
skyllemængde. Derimod er nye toiletter beregnet for væsentlig lavere skyllemængde. Udløbet 
fra selve toilettet er således indsnævret, så der opnås en turboeffekt ved skyl, og derved 
væsentlig bedre skylleeffekt ved mindre vandmængde i forhold til eksisterende toiletter.
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Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 1981

• År for væsentlig renovering:

• Varme: Naturgas (m³)

• Supplerende opvarmning: Ingen

• Boligareal i følge BBR: 12698 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR: 549 m²

• Opvarmet areal: 13142 m²

• Anvendelse ifølge BBR: 140 | Etagebolig

• Kommentar til BBR-oplysninger:

Afdelingen omfatter 34 bygninger med ialt 165 lejligheder samt 2 fællesbygninger. Ud af de 34 bygninger med 
lejligheder, er de 5 bygninger udført som blokke i 2 etager med ialt 58 lejligheder, der er 1-, 2- og 3-værelses 
lejligheder. Der er fuld kælder under 3 af disse blokke medens der kun er krybekælder (ingeniørgange) i en bredde 
på ca. 2,5 mtr. under de 2 sidste. 

19 af de sidste bygninger er opført som 2-etagers rækkehuse uden kælder. Der er ialt 75 lejligheder i disse 
bygninger hvoraf de 67 er 3- og 4-værelses lejligheder i 2 etager medens de sidste 8 lejligheder er 1-værelses 
beliggende ved gavlene af nogle af bygningerne, henholdsvis i stueetagen og på 1. sal. 

De sidste 10 bygninger er kun i en etage og uden kælder. Alle 32 lejligheder er 2-værelses.

Ved gennemgangen havde vi adgang til 2 lejligheder, henholdsvis en 4-værelses lejlighed i blokkene og en 2-
værelses lejlighed i de en-etagers rækkehusbygninger. Desuden havde vi adgang til tagrum og kælder i blokkene, 
samt alle relevante områder i fælleshusene. Ved gennemgangen kontrollerede vi alle steder indretningen og 
konstruktionerne i forhold til tegningsmaterialet og kunne konstatere, at der var rimelig god overensstemmelse 
mellem oplysningerne på tegningsmaterialet og de faktiske forhold. Ved vores gennemgange har vi også foretaget 
enkelte kontrolmål i forhold til tegningsmaterialet, og herunder af vindues- og dørstørrelser, og der blev ikke 
konstateret nævneværdige afvigelser. Ved beregninger af arealer har vi derfor anvendt målene på tegningerne, og 
sammenholdt disse med oplysningerne på BBR-skemaerne. Det kunne også her konstateres, at der var god 
overensstemmelse idet der generelt kun var mindre afvigelser, der kunne indikere, at arealet for de enkelte 
lejligheder er afrundede.

Energipriser

• Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 7.14 kr./m³
Fast afgift på varme: 0 kr./år
El: 1.6526 kr./kWh
Vand: 48.45 kr./m³

Sådan opgøres varmeregningen
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De samlede udgifter til naturgas til opvarmning og produktion af varmt brugsvand samt udgiften til det samlede 
vandforbrug i afdelingen, udregnes i et årligt varme- og vandregnskab på baggrund af de registrerede enheder på 
varmefordelingsmålerne på radiatorerne samt efter de monterede mængdemålere på koldtvandsstikkene i de 
enkelte lejligheder.

Det skal bemærkes, at de beregnede udgifter til opvarmningen for de enkelte lejlighedstyper, er udregnet på basis 
af det seneste offentliggjorte varmeregnskab for perioden 01.06.2007 til 31.05.2008. Den forventede besparelse 
ved installering af ny kondenserende gaskedel fremgår således ikke af dette varmeregnskab, da den nye kedel 
først blev idriftsat i november måned 2008. De fremtidige varmeudgifter må derfor formådes at blive lidt mindre.

De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset
om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. 

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers
gennemsnitlige energiudgifter. 

Type Areal i m2
Gennemsnitlig årlig 

energiudgift

1-værelses ungdomsbolig 35 2862 kr.
2-værelses lejlighed 55 4498 kr.
2-værelses lejlighed 67 5480 kr.
2-værelses lejlighed 74 6052 kr.
3-værelses lejlighed 85 6952 kr.
3-værelses lejlighed 87 7116 kr.
3-værelses lejlighed 100 8179 kr.
4-værelses lejlighed 110 8997 kr.
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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 skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke
må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. 

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM- 
sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen. 

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-
forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering
af løsningerne 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. Hvis dette ikke fører til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. 

Læs mere
www.sparenergi.dk 

Energikonsulent

Energikonsulent: Frederik Højmose Firma: Ai gruppen teknik as

Adresse:
Refshalevej 147 1432 København 
K

Telefon:  32 68 09 50

E-mail: fh@ai-gruppen.dk
Dato for 
bygningsgennemgang:

 
28-04-2009

Energikonsulent nr.: 103079     

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.
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