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ENERGIIyIÆRKET
ronuÂler

MED ENERGTMÆRKNtNGEN

Energimærkning af bygninger har to formåt:
1' Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedektaration, når
en bygning etter lejtighed sætges e[[er udlejes.
2' Mærkningen giver et overbtik over de energimæssige forbedringer, som er rentabte at
gennemføre

-

hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2
man

sparer, og hvor stor besparetse der kan opnås på et- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måter bygningen op og undersøger kvatiteten
af
isotering, vinduer og døre, varmeinstatlation m.v. På det grundlag beregnes bygningens
energiforbrug
under standardbetingetser for vejr, familiestørretse, driftstider, forbrugru"n.¡. r.u.
Det beregnede forbrug er en ret præcís indikator for bygningens energimæssige kvatitet
- i modsætning
tit det faktiske forbrug, som naturtígvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner,
som
bygningens brugere har. Nogte sparer på varmen, mens andre fyrer for åbnã vinduer
etter har huset futdt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortælter attså om
bygningens kvatitet ikke om måden den bruges på, eil.er om vinteren var kold etter mitd.

ó,
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BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskaLaen vises
bygnin gernes nuværende energimærke.
Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for 42010.

Nuværende

V

HHHEtrtrEtrE

Hvis de rentabte energibesparetsesforstag
gennemføres, viI bygningerne få

energimærke

D

^ô.

Nye bygninger

Hvis de energibesparetser, der kan
overvejes i forbindetse med en renovering
etter vedtigehotdetse også gennemføres, viI

bygningerne få energimærke

D

Årligt varmeforbrug
456,40 MWh fjernvarme

Årtig overproduktion af et
-2.447 kWh fra solcetter
Samtet energiudgift
Samlet C02 udtedning
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BYGNINGERNE
Her ses beskrivetsen af bygningerne og energibesparetserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdete, hvor der er fundet energibesparetser, er der en beskrivetse af hvordan bygningerne er i
dag, og så setve besparetsesforstaget. For hvert besparetsesforstag er anført den årl.ige besparetse i
kroner og i C02-udl.edningen, som forstaget vil medføre.
Hvis investeringen er rentabet, er investeringen også anført. Rentabititet betyder, at energibesparetsen
kan titbagebetate investeringen inden de komponenter, der indgår i besparetsen, skaI udskiftes igen. Hvis
dette ikke er titfæLdet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.
Man skatvære opmærksom på, at der er en række besparelsesforstag, der i føLge bygningsregtementet
8R10, skat gennemføres iforbindetse med renovering etter udskiftninger af bygningsdete elter
byg ningskomponenter.

lnvestering er med moms. Besparetser er med moms og energiafgifter
Årtig

Tag og loft

lnvesteri ng

bespa retse

LOFT

Tagkonstruktionen på bygningen er udført med gitterspær med 25 graders
taghætdning og med tagbektædning af røde vingetagsten på undertag. Vandret toft
over tejtigheder er isoleret med 200 mm mineratutd, udtagt i2 tag på henhotdsvis 150
mm mellem spærfod og 50 mm over spærfod. lsoleringsmateriatet er i meget fin
til.stand. På punkthusene i 2 etager, er tagene udført som pyramidetag.
FORBEDRING VED RENOVERING
Den eksisterende isoteringstykketse på 200 mm overholdt kravene på

8.700 kr.
1,58 ton C02

opføretsestidspunktet, men er forholdsvis beskeden i fo¡hold tit nugætdende krav, og
det anbefates derfor på sigt, at efterisotere med yderl.igere 150 mm isoLering. Der må
dog påregnes en forhotdsvis [ang titbagebetatingstid ved nuværende energipris, men
rentabititeten vil forbedres i takt med stigende energipriser. Eksisterende isotering
bevares, så der efter fremtidige forhotd er isoteret med 350 mm. lnden isotering af
loftsrum igangsættes, skal. det undersøges nærmere, om de eksisterende
konstruktioner er titstrækketigt tætte, så korrekt udføretse sikres. Den eksisterende
gangbro skat hæves tit de nye isoteringsforhotd.

Ydervægge

lnvestering

Årtig
besparelse

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge i facader er udført som 35 cm hutmur. Vægge består udvendigt af 11 cm
røde tegtsten og indvendigt af 10 cm letbeton etementer. Hulrummet er isoteret med
125 mm mineratutdsbatts og murværket er i meget fin stand.

Konstruktions- og isoteringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriate.
Ydervægge i gavle er udført som i facader, dog i tykketse på 37,5 cm, og isoleret med
1 50 mm mineralutdsbatts.
Konstruktions- og isoteringsforhol.d er konstateret ud fra tegningsmateriate samt

opmåting ved gennemgang.
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LETTE YDERVÆGGE

lmettem samt over nogte af vinduerne på især 1. sat, er der udført fel.ter med Let
konstruktion udvendigt. De tette partier er udført med bagmur af 10 cm tetbeton
etementer og udvendigt 150 mm treeskettet med 150 mm mineralutd. Her uden på er
monteret gipsptade som vindspærre og monteret afstandstister samt udvendig
bektædning af I mm grå eternitptade. 0prindetig var der monteret espal.ierLister på
eternitptaderne, men disse er tøbende btevet fjernet. Ved gennemgangen btev det
optyst, at eternitptaderne påregnes udskiftet, men da disse er placeret uden på
luftspatte, har dette ingen indftydelse på isoteringsevnen.
Konstruktions- og isoteringsforhol.d er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved
gennemgang på stedet.

Årtig

Vinduer, døre ovenlys mv.

nvestering

bespa retse

lnvestering

Årtig
besparetse

lnvestering

Årtig
besparelse

I

VINDUER

0ptukketige vinduer med et, to og tre fag. Vinduerne er nye itræ/alu fra201t+
(RationeL Auraptusl, og er monteret med tretags energirude med krypton gas. Vinduer
og døre i tejtigheder er generett i meget fin stand og meget tætte.

YDERDøRE

lndgangsdøre tit tejtigheder er nye topisoterede ptadedøre med mindre gtasfett med 3
lags energirude. Dørene er som vinduer tra 2014 og i meget fin stand.
Terrassedør/dør til fransk altan med en rude af tretags energigtas med krypton gas.

Gutve
TERRÆNDÆK

Terrændæk i tejtigheder i stueetagen er udført i 8 cm beton med parketgutve på 50x50
mm strøer på opktodsning. Under betonen er isoteret med 200 mm Letklinker.

Konstruktions- og isoleringsforhotd er konstateret ud fra tegningsmateriate.

Ventilation
VENTILATION

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum gennem kontrolventiI og fra
køkken gennem emfang i botiger under 100 m2
Antæg for Tornegården 18-20,22-24,58-ó4, 55-óó, 106-112,142-148, óó-ó8, 1 14-116,
118-120,150-152 samt 154-15ó, er fabrikat Exhausto type BES 180-4 og i
Tornegården 42-5ó samt 31-45 type BES 280-ó. I Tornegården 47-53 er antæg
fabrikat Lindab type CBU 1ó0.
Mekanisk udsugning
Varmegenvinding; lngen varmegenvinding
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Antægstype: CAV

Driftstid: 1 ó8 timer/uge
Luftskifte: 0,t+1 V sl m2
Et-varmeflade: Nej
SEL-værdi: 2,A kJ/m3
Automatik: Fabrikat Exhausto EX 1,5, etektronisk regutator
Bygningens tæthed: NormaI tæt
Kitde titdata: Data fastsat iht. H82014 - BEK nr. 203

284.000
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VARMEANLÆG
Årtis

Varmeanlæg
I

nvestering

besparetse

I

nvestering

bespa retse

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Der er indført ét fjernvarmestik ind i hver af de
varmecentrater i fæ[eshusene. An[æggene er udført med isoteret varmevekster i
hver varmecentraI og indirekte centratvarmevand i fordetingsnettet.

3

VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumper i afdetingen. Etablering af eksempetvis varmepumper

tiLstuttet jordvarmeantæg viL ikke være umiddetbar rentabeI med aktuet energipris for
fjernvarme, men kan fremadrettet btive rentabett ved stigene energipris.

SOLVARME

Der er intet sotvarmean[æg på bygningen. Da der sker opvarmning af det varme
brugsvand ude i hver enkett tejtighed, viI etabtering af sotvarmeantæg hetter ikke
være rentabett.

Årtig

Varmefordeting
VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs antæ9.

VARMERøR

Forsyningsrørene for intern fjernvarmevand fra de 3 fæltes varmecentrater og ud tit
de enkelte tejtigheder, er udført som præisoterede fjernvarmerør med medierør af

ståtrør.
Stiktedninger ind tit de enkette tejtigheder er udført i præisoterede fjernvarmerør
med medierør af PEX-rør.

VARMEFORDELINGSPUMPER
På varmefordetingsan[ægget i den fættes varmecentraI i fætteshuset ved
Tornegården 13, er monteret en pumpe med en effekt på 930 W. Pumpen er af
fabrikat Vito, type T0P-E 50/1-10. I Tornegården 98 er pumpen fabrikat Grundfos, type
Magna 50-120 med en effekt på 800 W, og iTornegåden 134 ligetedes fabrikat
Grundfos, men en hett ny type Magna3 50-120 med en effekt på 53ó W.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguteringsventiter på radiatorer tiI regulering af

korrekt rumtemperatur.
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VARMT VAND
Varmt vand

lnvestering

Årtig
besparetse

VARMTVAND

er der indregnet et varmtvandsforbrug på 244 titer pr. m2 opvarmet
botigareaI pr. år, beregnet ud fra afdetingens samlede vandforbrug i perioden
I beregningen

01.08.201 3-31 .07 .201 4.

VARMTVANDSRøR

Titstutningsrør tiI varmtvandsbehotder er udført som 1/2" ståLrør. Rørene er
mangel.ful.dt isoleret og bør efterisoteres i den udstrækning dette er mutigt inkt.
øvrige rør i skabet.

VARMWANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres i de enkelte tejtigheder i en varmtvandsbehotder på
cirka 100 [. Behotderne er placeret iskab, og er isoteret med 30 mm skumisotering

Energimærkningsnummer

31

1 1

'l

7'l 12

I

EN ERGI MÆRKNI NGSRAPPORT

EL
Årtis

EI

lnvestering

bespa re [se

BELYSNING
Den udvendige fæl.l.esbeLysning består af består af 3ó stk. parklamper med 32 W
energipærer samt 123 stk. skottamper ved indgange tit tejtigheder og 18 stk. ved
fætteshuse med 5 W energipærer. Atte armaturer styres med skumringsrelæ.

SOLCELLER

Der er monteret nye sotcetler tit produ ktion af strøm pâ 2 af tagftaderne på hver af de
3 fætteshuse. Sotcelteareatet er ca. 21 kvm på hver tagftade elter cirka 42 kvm for
hver fæLtesbygning.

EN ERGIKONSULENTENS SUPPLERENÐE KOMMENTARER
Køge Botigsetskab, Afdel.ing 14, Tornegården, består af 38 bygninger med i al.t 123 tejtigheder i én og to
etager, samt 3 fæl.tesbygninger med bt.a. varmecentrater. De fteste tejtigheder er registreret som
rækkehuse f BBR-kode 130), medens de resterende er registreret som etagebotiger f BBR-kode 1401.
Lovgivningen er ændret, så der nu ved rækkehuse, skal udarbejdes ét mærke for hver enkett tejtighed.
Det er derfor ikke mul.igt, at udarbejde ét fættes energimærke for hete afdelingen. Rent teknisk samt for
overskuetighedens skyLd, bør der såtedes højst være cirka 15 tejtigheder på et mærke. Dette

energimærke omfatter de 14 bygninger der er registreret som etagebotiger (BBR-kode 1401, og omfatter
7 punkthuse i2 etager med én 2-væretses tejtighed istueetagen og én på 1. sat, ó bygningeri2 etager
med 2-væretses tejtigheder i både stueetagen og på 1. saI samt en enkett bygning fTornegården 47-531
med 3-væretses tejtig he der i 2 etager. Bygningerne er beliggende Tornegård en 18-24, 42-68,31 -ó1 , 1 0ó120 og 142-156. De 14 bygninger er opført i 1991 og 192.
Tagkonstruktionen på bygningerne er udført med gitterspær med 25 graders taghætdning og er beklædt
med røde vingetagsten på undertag. På de 7 punkthuse er tagene udført som pyramidetag. Vandret toft
over tejtigheder er isoteret med 200 mm mineratutd fra opføretsen.
Gutv i tejtigheder er udf ørt som terrændæk med 22 mm bøgeparket på opktodsede strøer over B cm

betongutv. Under betonen er der isoleret med 20 cm letktinker.
Ydervægge er hovedsagetig røde tegtsten udvendigt og med letbeton etementer i bagmur. Hutmur er
isoteret med 125 mm mineratutd, dog 150 mm igavte. lmettem nogte af vinduerne samt over, erder
udvendigt udført let trækonstruktion med 150 mm mineratul.d, gipsptade som vindspærre, afstandstister
og udvendig bektædning med I mm eternitptade.
Vinduer, terrassedøre og indgangsdøre er lige btevet udskiftet tit nye højisoterede i 2014. Vinduer og
terrassedøre er i træ/atu med 3 lags energiruder.
Opvarmningen og produktion af varmt brugsvand sker for nuværende med varmeforsyning f ra 3 centrate
naturgasfyrede kedter, der er placeret med en i hver af de 3 fættesbygninger. Det påregnes dog, at
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konvertere afdetingen tiI fjernvarmeforsyning her i 2015. Der føres ét fjernvarmestik ind i hver af de 3
nuværende varmecentrater, og titsluttes de interne anlæg over en vekster i hver varmecentrat, så der
íkke ændres ydertigere på forsyningen ud til de enkette tejtigheder. Forsyningsrørene ud tit de enkel.te
Lejtigheder fremføres ijord i præisolerede fjernvarmerør med stik ind i hver enkelt tejtighed, og med
tilstutning tiI radiatorantæg samt tiI varmtvandsbehotder i hver Lejtighed.
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Byg

n i ngernes

tej tig

heder

LEJ LIGHEDSTYPER OG DERES GENN EMSN ITLIGE VARMEUDGIFTER

2-væretses tejtighed

Bygning
15

Adresse
Tornegården 46-52o935-41

8 og

m2

Antat

71

I

Kr.låtr
7.1

33

2-væretses tejtighed

Bygning

8, 9, 15, 17,26

34

Adresse
Tornegården 42-44,54-56,58-ó4, 31-33,4345, 55-ó1, 106-112 og 1I+2-148

og

m2

Antat

Kr.lâr

73

2t+

7.334

3-væretses tejtighed

Bygning

4,5,37,38,39,40

Adresse
Tornegården 18-24,66-68,114-120o9 150-

o9

15ó

41

m2

Antat

Kr.lâr

81

14

8.1 38

3-værelses tejtighed

Bygning
16

Adresse
Tornegården 49-51

¡¡2

Antal

Kr.lår

85

2

8.540

Adresse
Tornegården /+7 og53

m2

Antat

Kr.lâr

87

2

8.741

3-værelses tejtighed

Bygning
16
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ESPARELS ESFO RSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentabte at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparetsen kan titbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår
besparetsesforstaget, skaI udskiftes igen.

i

F.eks. hvis forstaget er udskiftning af en cirkutationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparetsesforstaget anses at være rentabel hvis besparetsen kan titbagebetate investeringen over 10 år
Hvis besparelsesforstaget er efterisotering af en hutmurved indbtæsning af granutat, er levetiden 40 år,
og besparetsesforstaget er rentabett hvis investeringen kan titbagebetales over 40 år.
For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparetsen i kr. ved
nedsættetsen af energiregningen.
Hvis besparetsesforstaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så viI stigningen være
anført med et minus foran. Det viI f.eks. typisk til.fætdet ved udskiftning et otiefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af otie erstattes med et etforbrug tiI varmepumpen.

lnvestering er med moms. Besparetser er med moms og energiafgifter
Årtig besparetse
Emne

Forstag

I

nvestering

i energienheder

Årtig besparetse

Bygning
Ventitation

Løbende udskiftning af

eksisterende

284.000 kr

13.ó8ó kwh

29.600 kr

Etektricitet

udsugningsventilatorer i tagrum

til

Energimærkningsnummer
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparetsesforstag hvor energíbesparelsen ikke kan titbagebetate investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparetsesforstaget, skal udskiftes igen. Det vit dog ofte være fordetagtigt at
overveje disse besparetsesforslag hvis bygningen skalrenoveres etter hvis der er bygningskomponenter,
der atligeveI skaI udskiftes.

lnvesteringen tiI forstagene er ikke angivet, da investeringen viI afhænge af den konkrete renovering,
som skaI ske i forbindetse med besparetsesforstaget.
Besparetse er med moms og energiafgifter
Emne

Forstag

Årtig besparel.se
i energienheder

Årtig besparel.se

11,23 MWh Fjernvarme

8.700 kr

Bygning
Fremtidig efterisotering af
loftsrum med ydertigere 150 mm

Loft

isotering.
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BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 18-20
......Tornegården

Adresse
BBR nr.......
Bygningens anvendelse ........
0pføretses år.........................
År for væsentlig renovering..
Varmeforsyni n9.....................
Supplerende varme...............
BotigareaI i føtge BBR ..........
Erhvervsareat i føl.ge BBR ....
0pva rmet byg ningsa reat.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet
Uopvarmet kætderetage.......

18

......259-122031-t+

......Etagebotigbebyggetse

[1

401

......1991
......1kke angivet
...... Fjernva rme

......lngen
......162 m2
.0 m2
.162 m2
.0 m2
.0 m2
.0 m2

Energimærke .................
.........D
Energ imærke efter rentabte besparetsesf orsta g .......... D
Energ imærke efter alte bespa retsesforstag ..................C
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for
Naturgas
Varmeudgifter
Fast afgift .......
Varmeforbrug.
Aftæst periode

af

regningsperioderne

.........1 4.573

kr. i afregningsperioden

.........0 kr. pr. år
.........1.738,0 m3 Naturgas
.........01 -05-201 3 tit 30-04-201 4

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅNS ¡ONENUO

Her vises det optyste forbrug omregnet til et normatt gennemsnitsår. Det er norma[årets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter.....
Fast afgift
Varmeudgift i att..
Varmeforbrug......

........16.224 kr. pr. år
........0 kr. pr. år
........16.224 kr. pr. år
........1.935,0 m3 Naturgas
........4,34 ton C02 pr. år

C02 udtedning.....

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegårde n 22-24
Adresse

........Torneg ârden 22

BBR nr.......

........259-122031-5

Bygningens anvendelse

........ Etagebotigbebyg gel.se
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0pføretses år
År for væsentlig renovering..

.........1991

Varmef orsyning

.........Fjernvarme

Suppterende varme...............
BotigareaI i føtge BBR ..........
ErhvervsareaL i føtge BBR ....
0pvarmet bygningsareat.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet
Uopvarmet kæ[deretage.......

.........1n9en

Energimærke .................
Energ imærke efter renta bte bespa retsesf orstag
Energ imærke efter atte bespa relsesf orsta9 .......,

.........1kke angivet

.........162 mz
.........0 m2
.........162 m2
.........0 m2
.........0 m2
.........0 m2

',.'.D
.....D

.....c

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det optyste forbrug for af regningsperioderne

Naturgas
Varmeud gifter ...........
Fast afgift

........1 4.573

kr. i afregningsperioden

........0 kr. pr. år
........1.738,0 m3 Naturgas

Varmeforbru9............
Aftæst periode...........

........01 -05-2013

tit 30-04-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMA¡-ÅNS PORBNUO
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter...................
Fast afgift ....
Varmeudgift i att................
Varmeforbru9....................
C02 udtednin9...................

........16.224 kr. pr. år
........0 kr. pr. år
........16.22L kr. pr. år
........1.935,0 m3 Naturgas
........4,34 ton C02 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 12-56
Adresse
BBR nr..............
Bygningens anvendetse ........
0pføretses år.........................
År for væsenttig renovering..
Varmeforsyni ng.....................
Suppterende varme...............

.Tornegården 42
.259-122031-8
. Etagebol,ig bebyggetse

.576 m2

Erhvervsareat iføtge BBR ....

.0 m2

0pvarmet bygningsareat.......
Heraf tagetage opvarmet......

.579 m2

Heraf kætderetage opvarmet

.0 m2

31

1 11

71

1

2

40ì

.lkke angivet
.Fjernvarme
.lngen

BotigareaI i føl.ge BBR ..........

Energimærkningsnummer

(1

.1991

.0 m2

15
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Uopvarmet kælderetage

Energimærke.................

GSRAPPORT

0m2
.........D

Energimærke efter rentabte besparelsesforslag ..........D
Energ imærke efter alte besparelsesforstag .................. D
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFG¡FTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne
Naturgas
Varmeudgifter........
Fast afgift
Varmeforbrug.........
Af

52.08ó kr. i afregningsperioden
0

kr. pr. år

6.212,0 m3 Naturgas
01 -05-201 3 tir. 30-04-2014

l.æst periode........

oplysr

FoRBRUc oMREcNET TrL NoRMA¡-ÅRs rongnuo
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter........
Fast afgift
Varmeudgift iatt.....

..57.990 kr. pr. år

rmefo rbru9.........
C02 udtedning........

..6.916,1m3 Naturgas
..15,52 ton C02 pr. år

..0

kr. pr. år

..57.990 kr. pr. år

Va

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 58-ó4
Adresse
BBR nr.......
Bygningens anvendetse
0pføretses år................
År for væsentlig renovering......
Varmeforsyning.............
Suppterende varme.......

..Tornegården 58

BotigareaI i føl.ge BBR ..............
Erhvervsareat iføtge BBR ........
0pvarmet bygningsareat...........

..292 m2

Heraf tagetage opvarmet
Heraf kætderetage opvarmet ...
Uopvarmet kæ[deretage

..0 m2

Energimærke .................
Energimærke efter renta bte bespa retsesf orstag
Energimærke efter alte bespa retsesf orsta g ........

..259-122031-9
..Etagebotigbebyqgetse

(1 401

..1991

..lkke angivet
..Fjernvarme
..lngen
..0 m2

..293 m2
..0 m2
..0 m2
D
D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne
Naturgas

Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

16
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Varmeudgifter
Fast afgift .......
Varmeforbrug.
Aflæst periode

..26.361 kr. i afregningsperioden
..0 kr. pr. år
..3.1 I+l+,0 m3 Natu rgas
..01 -05-201 3 tit. 30-04-201 4

FoRBRUc oMREGNET T¡L NoRMALÅRs poRgnuo
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.

oplysr

Va

rmeud9ifter.........

29.349 kr. pr. år
0 kr. pr. år
29.349 kr. pr. år
3.500,4 m3 Naturgas
7,85 ton C02 pr. år

Fast afgift

Varmeudgift i att......
rmef orbru9..........
C02 udtednin9.........

Va

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 31-45
Adresse
BBR nr.
Bygningens anvendelse

Tornegården

0pføretses år.................
År for væsenttig renovering....

1992

Varmef orsyni n9.............

Suppterende varme.......

Botigareal iføtge BBR
Erhvervsareat iføtge BBR ......
0pvarmet bygningsareat.........
Heraf tagetage opvarmet........
Heraf kæ[deretage opvarmet .
Uopvarmet kælderetage.........

31

259-122031-15
Etagebotigbebyggetse

f 1 401

lkke angivet
Fjernvarme
lngen
576 m2
..........0 m2
..........579 m2

0m2
0m2
0m2
D

Energimærke efter rentabte besparelsesforslag.
Energimærke efter a [[e bespa retsesforstag.........

D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
Varmeud gifter ...........
Fast afgift
Varmeforbrug............
Afl.æst periode...........

.......52.08ó kr. i afregningsperioden
.......0 kr. pr. år
.......6.212,0 m3 Naturgas
.......01 -05-201 3 tit 30-04-201 4

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMA¡,ÅNS PORSRUO
Her vises det optyste forbrug omregnet til et normatt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.

Energimærkningsnummer

31

11

171 12

17

EN

ERGIMÆRKNI NGSRAPPORT

........57.990 kr. pr. år
........0 kr. pr. år
........57.990 kr. pr. år

Varmeudgifter ....
Fast afgift

Varmeudgift i att.
Varmeforbrug.....

........6.9 1ó, 1 m3 Naturgas

C02 udtedning....

........15,52 ton C02 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 47-53
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse ........
0pføretses år.........................
År for væsenttig renovering..
Varmef orsyning.....................
Suppterende varme...............
BotigareaI i følge BBR ..........
Erhvervsareat iføl.ge BBR ....
0pvarmet byg ningsa reat.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet
Uopvarmet kætderetage.......

Energimærke.................

.Tornegården 47
.259-122031-16
. Etagebotigbebyggetse
.1992
.lkke angivet
.Fjernvarme
.lngen

(1

40)

.344 m2
.0 m2
.346 m2
.0 m2
.0 m2
.0 m2
.........D

Energimærke efter renta bte bespa relsesforstag .......... D
Energimærke efter atte bespa retsesforstag .................. D
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne

Naturgas
Varmeudgifter.......
Fast afgift
Varmeforbrug........
Aftæst periode.......

.31.124 kr. i afregningsperioden
.0 kr. pr. år
.3.712,0 m3 Naturgas
.01 -05-201 3 tir 30-04-201 4

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅNS TORSNUO

Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter......
Fast afgift
Varmeudgift i att...
Varmeforbrug.......

.34.651kr. pr. år
.0 kr. pr. år
............34.ó51 kr. pr. år
............4.132,8 m3 Naturgas
............9,27 ton C02 pr. år

C02 udtedning......

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 55-ó1
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse
Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

............Torne9ården 55
............259 - 1 22031 - 1 7

............Etagebotigbebyggetse

f1

401

18

ENERGI MÆRKN I NGSRAPPORT

0

pføretses år.............

il;,;;;ii;;;;il;;ü

......1992
:

rmeforsyni n9.............
Supplerende va rme.................
Boligareat i føtge BBR
Erhvervsareal. iføl.ge BBR ......
0pvarmet byg ningsa rea [.........
Heraf tagetage opvarmet........
Heraf kætderetage opvarmet .
Uopvarmet kæ[deretage.........

Va

Energimærke .................
Energ imærke efter renta bte bespa relsesforslag
Energ imærke efter atte bespa retsesforstag .......,

......1kke angivet

......Fjernvarme
......lngen
......292 m2
......0 m2
......293 m2

......0
......0

m2
m2

......0 m2
D
D

c

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne

Naturgas
Varmeudgifter...

...26.361 kr. i afregningsperioden
...0 kr. pr. år
...3.144,0 m3 Naturgas
...01 -05-201 3 tit 30-04-201 4

Fast afgift ..........
Varmeforbrug....

Aftæst periode...

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMATÂNS ¡ONERUO
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.
Varmeudgifter....

.......29.349 kr. pr. år

Fast afgift

.......0 kr. pr. år

Varmeudgift i att.

.......29.349 kr. pr. år
.......3.500,4 m3 Naturgas
.......7,85 ton C02 pr. år

Varmeforbrug.....
C02 udtedning....

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 106-112
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse ........
0pf øretses år.........................
År for væsenttig renovering..
Varmeforsynin9.....................
Suppterende varme...............
BotigareaI i føl.ge BBR ..........
Erhvervsareat iføtge BBR ....
0pvarmet bygningsarea[.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet

Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

.Tornegården

10ó

.259-122031-26
.Etagebotigbebyggetse
.1992
.lkke angivet
.Fjernvarme
.lngen
.292m2

[ 1 40ì

.0 m2
.293 m2
.0 m2
.0 m2
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Uopvarmet kætderetage..

.....0 m2

Energimærke .................
....D
Energimærke efter rentabte besparelsesforstag ... ....D
Energimærke efter a [[e besparetsesforslag........... ....D
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne

Naturgas
Varmeudgifter...
Fast afgift

....26.361 kr. i afregningsperioden
....0 kr. pr. år
.3.144,0 m3 Naturgas
....01 -05-201 3 tir 30-04-2014

Varmeforbrug....
Aflæst periode...

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS TONBNUO

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.
................29.349 kr. pr. ãr
................0 kr. pr. år
................29.349 kr. pr. år
................3.500,4 m3 Naturgas
................7,85 ton C02 pr. år

Varmeudgifter....
Fast afgift
Varmeudgift i att.
Varmeforbrug.....
C02 udtedning....

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården

112-11.,8

Adresse
BBR nr....,...
Bygningens anvendelse
0pføretses år................
Âr for væsentlig renovering..........
Varmef orsyni n9............
Supplerende varme.........
Bo[igareaI i følge BBR ....,.............
Erhvervsareat i føtge BBR ............
0pvarmet bygningsarea[...............
Heraf tagetage opvarmet..............
Heraf kætderetage opvarmet .......
Uopvarmet kæ[deretage

Tornegården

Energimærke .................
Energimærke efter rentabte besparetsesforstag
Energimærke efter atte besparelsesforstag.......,

D

142

259-122031-34
Etagebol.ig bebyggetse

(1

40)

1992

lkke angivet
Fjernvarme
lngen
292 m2

0m2
293 m2

0m2
0m2
0m2

D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne

Naturgas

Energimærkningsnummer

31

1 1

171'12

20
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Varmeudgifter
Fast afgift.......
Varmef orbrug.

..26.361 kr. i afregningsperioden
..0 kr. pr. år
..3.144,0 m3 Naturgas

Aftæst periode

..01 -05-2013

tit 30-04-2014

oplysr

FoRBRUG oMREGNET TrL NoRMALÅns ronsnuo
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.
.29.349 kr. pr. år
.0 kr. pr. år
.29.349 kr. pr. år
.3.500,4 m3 Naturgas
.7,85 ton C02 pr. år

Varmeudgifter.......
Fast afgift
Varmeudgift i att....
Va

rmeforbrug........

C02 udtedning.......

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården óó-ó8
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse
0pf øretses år................
År for væsenttig renovering....
Varmeforsyni n9.......................
Suppterende varme.................
BotigareaI i f øLge BBR ............
Erhvervsareat i føtge BBR ......
0pvarmet byg nin gsa reat.........
Heraf tagetage opvarmet........
Heraf kæ[deretage opvarmet .
Uopvarmet kælderetage.........
Energimærke .................
Energimærke efter rentabte besparelsesforstag
Energimærke efter aIte besparetsesforstag.......,

....Tornegården

óó

....259-122031-37
....Etagebotigbebyggel.se

(1

40ì

....1992

....lkke angivet
....Fjernvarme
....lngen
....162 m2
....0 m2
....162 mz
....0 m2
....0 m2
....0 m2
D
D

c

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFG¡FTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne.
Naturgas

Varmeudgifter..
Fast afgift .........
Varmeforbrug...

...1

4.573 kr. i afregningsperioden

...0 kr. pr. år
...1.738,0 m3 Naturgas
...01 -05-201 3 tit 30-04-2014

Aftæst periode..

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅNS TONENUO

Her vises det oplyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.

Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

21
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Varmeudgifter....
Fast afgift

...16.224 kr. pr. år
...0 kr. pr. år
...16.224 kr. pr. år
...1.935,0 m3 Naturgas
...4,34 ton C02 pr. år

Varmeudgift i att.
Varmeforbrug.....
C02 udtedning....

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 111-116
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendelse ........
0pførelses år.........................
År for væsentlig renovering..
Varmeforsynin9.....................
Suppterende va rme...............
BotigareaI i føl.ge BBR ..........
Erhvervsareat i føLge BBR ....
0pva rmet bygningsa rea [.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet
Uopvarmet kætderetage.......
Energimærke .................
Energimærke efter rentable besparetsesforslag
Energ imærke efter at[e besparetsesf orstag .......

..Tornegården

1

14

..259-122031-38
.. Etagebotigbebyggetse
..1992
..lkke angivet

[1

401

..Fjernvarme
..lngen
..162 m2
..0 m2
..162 m2
..0 m2
..0 m2
..0 m2
D
D

c

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne
Naturgas

Varmeudgifter
Fast afgift .......
Varmeforbrug.

.14.573 kr. i afregningsperioden
.0 kr. pr. år
.1.738,0 m3 Naturgas

Aftæst periode

.01

-05-201 3 tit 30-04-201 4

OPLYST FORBRUG OMREGNET T¡L NORMALÅNS TONENUE

Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter....
Fast afgift
Varmeudgift i att.
Varmeforbrug.....

.16.224 kr. pr. år
.0 kr. pr. år
.16.224 kr. pr. år
.1.935,0 m3 Naturgas

C02 udtedning....

.4,34|on C02 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 118-120
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendelse
Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

Tornegården

1

18

259-122031-39
Etagebotigbebyggetse

[1

401

22
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0pføretses

Ãi

å

r..............

r.'ì*."',i;; ;;;;;;;;;.

.1992

.lkke angivet

..

Varmeforsynin9.......................
Supplerende varme.................
BotigareaI i føtge BBR ............
Erhvervsareat i føtge BBR ......
0pva rmet bygningsarea [.........
Heraf tagetage opvarmet........
Heraf kætderetage opvarmet .
Uopvarmet kætderetage.........

.Fjernvarme
.lngen
.162 m2
.0 m2
.162 m2
.0 m2
.0 m2
.0 m2

Energimærke.................

.........D

Energ imærke efter renta bte bespa relsesforslag .......... D
Energ imærke efter atte bespa retsesforstag ..................D
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
Varmeudgifter..
Fast afgift.........
Varmef orbrug...

4.573 kr. i afregningsperioden
....0 kr. pr. år
....1.738,0 m3 Naturgas
....01 -05-201 3 tit 30-04-2014
....1

Aftæst periode..

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅNS TONENUO

Her vises det optyste forbrug omregnet

til et normatt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammentignes med det beregnede forbrug.
....16.224 kr. pr. år
....0 kr. pr. år
....16.224 kr. pr. år
....1.935,0 m3 Naturgas
....4,34 ton C02 pr. år

Varmeudgifter .......
Fast afgift
Varmeudgift i att....
Varmeforbrug........
C02 udtedning.......

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 150-152
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse ........
0pføretses år.........................
År for væsent[ig renoveríng..
Varmeforsyni n9.....................
Suppterende varme...............
BoligareaI i føtge BBR ..........
Erhvervsareat iføl.ge BBR ....
0pvarmet bygningsareat.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet

Energimærkningsnummer

31

11

171 12

..Tornegården

150

..259-122031-40
.. Etagebotigbebyggetse
..1992
..lkke angivet

f1

401

..Fjernvarme
..lngen
..162 m2
..0 m2
..162 m2
..0 m2
..0 m2
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Uopvarmet kætderetage...
Energimærke .................
Energimærke efter renta bte besparetsesforsta g
Energ imærke efter aIte besparetsesforstag ........

....0 m2
D
D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne
Naturgas

Varmeudgifter...
Fast afgift
Varmeforbrug....

....1

Aftæst periode...

....01 -05-2013 t¡r. 30-04-2014

4.573 kr. i afregningsperioden

....0 kr. pr. år
....1 .738,0 m3 Naturgas

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅNS TONENUO

Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er norma[årets forbrug der kan

sammentignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter....
Fast afgift
Varmeudgift i aLt.
Varmeforbrug.....

......16.224 kr. pr. år

......0 kr. pr. år
......16.224 kr. pr. år
......1.935,0 m3 Naturgas
......4,34 ton C02 pr. år

C02 udtedning....

BYGNINGSBESKRIVELSE
Tornegården 154-15ó
Adresse
BBR nr........
Bygningens anvendetse ........
0pføretses år.........................
År for væsenttig renovering..
Varmeforsyni n9.....................
Supplerende varme...............
BotigareaI i føtge BBR ..........
Erhvervsareal. iføLge BBR ....
0pvarmet bygningsareat.......
Heraf tagetage opvarmet......
Heraf kætderetage opvarmet
Uopvarmet kætderetage.......
Energimærke .....................
Energimærke efter rentable besparelsesforstag
Energimærke efter atte bespa retsesforstag ........

.Tornegården

.162 m2
.0 m2
.162 m2
.0 m2
.0
.0 m2

r'

D
D
D

OPLYST FORBRUC INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det optyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Energimærkningsnummer

31

1 11

71

1

2

154

.259-122031-41
. Etagebotigbebyggetse
.1992
.lkke angivet
.Fjernvarme
.lngen

(1

40)

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Varmeudgifter
Fast afgift .......

....1 4.573

Varmef orbrug.

....1.738,0 m3 Naturgas
....01 -05-201 3 tir. 30-04-201 4

kr. i afregningsperioden

....0 kr. pr. år

Aflæst periode

oplysr

FoRBRUG oMREGNET TrL NoRMALÅRs roReRuo
Her vises det optyste forbrug omregnet tiI et normatt gennemsnitsår. Det er normatårets forbrug der kan
sammentignes med det beregnede forbrug.
Varmeudg ifter ....

Varmeudgift ialt.
Varmef orbrug.....

...16.224 kr. pr. år
...0 kr. pr. år
...16.224 kr. pr. år
...1.935,0 m3 Naturgas

C02 udtedning....

...t+,34 ton C02 pr. år

Fast afgift

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Da afdetingen endnu ikke er titstuttet fjernvarmeforsyningen, foreligger der naturtigvis ikke optysninger

om fjernvarmeforbruget, men kun for det samtede naturgasforbrug i afdetingen for perioden 01.05.201330.04.2014. Med fradrag for forbrug tiltørretumbtere i fættesvaskeríer, udgør det resterende forbrug for
perioden 105.885 m3 naturgas. Ved en fordeting i forhotd til det opvarmede area[, svarer dette til et
forbrug på 40.878 m3 for de 14 bygninger med etagebotiger, svarende tit et såkaldt normatårsforbrug på
45.51 1,ó m3, etter 500,ó3 MWh. Det beregnede energiforbrug på energimærket for de 1/+ bygninger med
etageboliger, er på 456,40 MWh, hvitket kun er knap 9 % lavere end det faktiske forbrug, beregnet ud fra
naturgasforbruget i 201311L. Dette er en meget titte afvigetse, der typisk skytdes brugermæssig adfærd,
men givetvis hovedsagetig skytdes, at det faktiske forbrug er lidt mindre i disse bygninger med
tejtigheder i både stueetagen og på 1. saL. Desuden er det registrerede forbrug for 2013114, og således før
der btev monteret nye vinduer med 3 lags energiruder.
Det beregnede energiforbrug resulterer i, at de 14 bygninger både samtet set og hver for sig ptaceres på
skatatrin D på mærkeskataen, men for nogte af bygningerne dog forhotdsvis tæt på skatatrin C.
Ptaceringen er rimetig pæn og som forventet. På positivsiden tætler naturtigvis, at bygningerne er meget
vetisolerede, og herunder, at der lige er monteret nye topisoterende vinduer og døre. På negativsiden er
imidtertid, at der er central fordeling af varmeforsyningen tit tejtighederne hvorved der er et udstrakt
rørtedningsnet. Da produktionen af varmt brugsvand endvidere sker i varmtvandsbeholdere ude i de
enkette tejtigheder, skaI der hete året være en forhotdsvis høj fremløbstemperatur ud tit Lejtighederne.
Dette medfører også, at der ikke kan stoppes for varmeforsyningen ved høje udetemperaturer. Dette kan
resuttere i et utitsigtet overforbrug af varme, så dog nok i praksis i nogen udstrækning, vil btive reguteret
af , at der er monteret energimåter på stikket i hver enkelt tejtighed.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparetser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.

Etektricitet tiI andet end opvarmning.

Energimærkningsnummer

31

1 1

171 12

...767,33 kr. per MWh
13.981 kr. i fast afgift per år
...2,16 kr. per kWh

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FoRBET-IoLD FoR pRrsER pÅ rt¡vrsrERrNG r ENERGTBEspARELsËR
Energimærkets besparetsesforstag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforstagene iværksættes, bør der attid indhentes titbud fra ftere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendetse.

HJÆLP TIL GENNEMFøRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælte dig hviLke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparetsesforstag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejtedninger tiI hvordan
man energiforbedrer de forsketlige dete af din bygning. På www.energistyretsen.dk/forbruger finder du,
underforbruger, råd og værktøjertil energibesparetser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
titfætde være behjætpetig med gennemføretse af energibesparelser.

FIRMA
Ala/s
Refshatevej 1/+7,1432 København K

www.ai.dk
mbißai.dk
ttf. 32ó80800
Ved energíkonsutent
Frederik Højmose

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer etter køber af ejendommen ktage over fagtige og kvatitetsmæssige forhotd vedrørende
energimærkningen. Klagen skaI i første omgang rettes tiI det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skaI ktagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagetsesdag, som er aftatt mettem sælger og køber, dog
senest ó år efter energimærkningsrapportens datering. Ktagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyretsen. Dette skema f inder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimærkningsfirma behandter ktagen og meddeter skrifttigt sin afgøretse af ktagen tit dig som ktager
Det certificerede energimærkningsfirmas afgøretse af en klage kan herefter påktages tiI Energistyretsen
Dette skaI ske inden 4 uger efter modtagetsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af
sagen.

Ktagen kan i atle til.fætde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fatd en ejerforening, en
andetsforening, anpartsforening etter et boligsetskab, ejere af ejerl.ejl.igheder, andetshavere,
anpartshavere og aktionærer i et botigsetskab, samt købere etter erhververe af energimærkede
bygninger elter tejl.igheder.
Regterne fremgår af $$ 37 og 38 i bekendtgøretse nr. 673 al 25. juni 2012
Energistyretsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Tit brug for stikprøvekontroI af om
energimærkningsptigten er overholdt, kan Energistyretsen indhente optysninger i etektronisk form fra
andre offenttige myndigheder om bygninger og ejerforhotd mv. med henbtik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontrotøjemed.

Energistyretsens adresse er:
Energ istyretsen
Energimærkningsnummer
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Amatiegade 44
125ó København K
E-mait: ensfôens.dk

Energimærkningsnummer
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