
Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.
Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig.

Oplyst varmeforbrug

• Udgift inkl.
moms og afgifter: 368338 kr./år

• Forbrug: 50336 m³ naturgas

• Oplyst for perioden:

31/12/04 - 31/12/05

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

Energimærke

A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, 
herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. 

Rentable besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen. Se evt. flere forslag på 
næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. 

Besparelsesforslag

Årlig
besparelse i

energienheder

Årlig
besparelse i

kr. inkl. 
moms

Skønnet
investering
inkl. moms

Tilbage-
betalingstid

1 Indblæsning af isolering i mur på 1. sal, 
Møllevænget 3-19

2495 m³ Naturgas , 
30 kWh el 

18770 kr.   127086 kr.   6.8 år  

1 Indblæsning af isolering i mur på 1. sal, 
Stormøllevej 54 A+B.

786 m³ Naturgas , 
43 kWh el 

5980 kr.   38341 kr.   6.4 år  

1 Indblæsning af isolering i mur på 1. sal, 
Møllevænget 4-22

2755 m³ Naturgas , 
30 kWh el 

20720 kr.   139579 kr.   6.7 år  

2 Indblæsning af isolering i træbjælkelag + 
isolering af loft under vaskerum i Møllevænget 
4-22.

3952 m³ Naturgas , 
44 kWh el 

29730 kr.   162784 kr.   5.5 år  

2 Indblæsning af isolering i træbjælkelag + 
isolering under loft under vaskerum i 
Stormøllevej 54 A+B.

827 m³ Naturgas , 
45 kWh el 

6290 kr.   32679 kr.   5.2 år  

2 Indblæsning af isolering i træbjælkelag + 
isolering af loft under vaskerum i Møllevænget 

3058 m³ Naturgas , 
37 kWh el 

23010 kr.   129060 kr.   5.6 år  
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3-19

3 25 m3 vand 875 kr.   22150 kr.   25.3 år  

3 5 m3 vand 175 kr.   4430 kr.   25.3 år  

3 25 m3 vand 875 kr.   22150 kr.   25.3 år  

4 Udskiftning af kedelanlæg samt pumper til 
varmeanlæg, andel til Møllevænget 4-22.

3403 m³ Naturgas , 
1527 kWh el 

28570 kr.   154850 kr.   5.4 år  

4 Udskiftning af kedelanlæg samt pumper til 
varmeanlæg, andel til Stormøllevej 54 A+B.

655 m³ Naturgas , 
36 kWh el 

4980 kr.   29400 kr.   5.9 år  

4 Udskiftning af kedelanlæg samt pumper til 
varmeanlæg, andel til Møllevænget 3-19.

2570 m³ Naturgas , 
1214 kWh el 

21700 kr.   136500 kr.   6.3 år  

Forklaring:
Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den fakt-
ske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygnigns og dens
installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke
alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for
ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. 

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projekte-
ring, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at
tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. 

Ved samtidig gennemførsel at flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra sum-
men at de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er
anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. 

Besparelser og investeringsbehov

•  Samlet varmebesparelse: 142900 kr./år

•  Samlet elbesparelse: 5960 kr./år

•  Samlet vandbesparelse: 1925 kr./år

•  Investeringsbehov: 999100 kr. inkl moms

•  Den samlede besparelse ved de rentable forslag: 150800 kr./år

Konklusion:
Energibesparelserne er alle en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes 
eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til:

D2

Energispareforslagene er alle en god forretning for beboerne. Det anbefales derfor, at der udarbejdes forslag 
over de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre de energibesparende tiltag. Hvis alle besparelserne 
gennemføres, vil mærket kunne forbedres til:

Besparelsesforslag ved renovering
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Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i 
renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen. 

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige
ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændring-
er af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse
med større renoveringer. 

Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen består af 3 bygninger beliggende Møllevænget 4-22, Møllevænget 3-19 og Stormøllevej 54 A+B i 
Køge. Bygningerne er opført omkring 1949 og fremstår i en rimilig god vedligeholdelsesmæssig stand, men er i en 
forholdsvis dårlig isoleringsmæssig stand.

Bygning 1, Møllevænget 4-22, er i 2 etager samt tagrum med tørreloft mv. Der er 10 opgange med 2 lejligheder i 
hver.

Bygning 2, Møllevænget 3-19, er ligeledes i 2 etager samt tagrum. Bygningen er med 9 opgange med hver 2 
lejligheder.

Bygning 3, Stormøllevej 54 A+B, er som de to øvrige bygninger i 2 etager samt tagrum, og har 2 opgange med 
hver 2 lejligheder.

Bygningerne indeholder således ialt 42 lejligheder, der alle er 3-værelses og alle anvendes til beboelse.

Oplysningerne på energimærkedet er dels indhentet ved en grundig gennemgang af bygningerne den 13. og 
14.12.2006, og dels oplysninger fra beboerformand Peter Dankel samt bestyrelsesmedlemmerne Arne Larsen og 
Poul Simonsen samt fra tidligere varmemester Poul Petersen.

Krybekælderne er kun gennemgået i meget begrænset omfang da der er meget begrænsede adgangsforhold. Der 
er dog også lige her i 2004 foretaget en generel efterisolering af gulvkonstruktionerne.

Der er foretaget meget omhyggelige månedlige aflæsninger af gas- el- og vandforbrugene frem til og med 2005, 
men vi har endnu ikke modtaget aflæsningssedler for 2006. Der er dog i forbindelse med udarbejdelse af 
energimærket fremsendt forbrugsopgørelser for 2006, men da de endnu ikke omfatter et helt år, har vi anvendt 
forbruget for 2005.

Varmtvandsforbruget i ejendommen er erfaringsmæssigt ansat til 33 % af det samlede registrerede vandforbrug i 
ejendommen for 2005. Varmtvandsforbruget er muligvis lidt højt ansat, da der dels er individuelle 
vandmængdemålere på det varme vand og dels kan det ikke helt udelukkes, at der i en vis udstrækning er 
koldtvandsforbrug til havevanding.

Ejendommen er forudsat fuldt beboet og opvarmet til 20 grader som gennemsnitstemperatur i lejlighederne.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Bygning 1-2-3:
Alle bygninger er med 45 graders taghældning og er med hanebåndsspærfag. Tagbeklædningen 
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er tegltagsten. Tagrummet udnyttes til tørreloft, depotrum samt til et vaskerum pr. opgang 
hvor beboerne har mulighed for at installere egne vaskemaskiner og tørretumblere.

Etageadskillelsen mod beboelsen på 1. sal består overvejende af et træbjælkelag med 
lerindskud og bræddebeklædning i loftsrummet. Etageadskillelsen er undersøgt med endoskop 
over 3 opgange (Møllevænget 11, 12 og 17) og alle steder er der konstateret et uisoleret 
hulrum på 7-14 cm. over lerindskudet. I adskillige lejligheder er der opsat træbeklædning under 
etageadskillelsen og her er der i de fleste tilfælde foretaget en efterisolering af 
etageadskillelsen. Efter kontolmål af rumhøjder kan det imidlertid konstateres, at 
isoleringstykkelsen må være meget beskeden ligesom efterisoleringen typisk kun er udført i 
nogle af lejlighedens rum. Vi har derfor kun indregnet en isoleringstykkelse på 25 mm ved 
beregningen af det samlede varmetab. 

Etageadskillelsen i vaskerummene er dog udført som støbt betonadskillelse hvor der heller ikke 
kan konstateres isolering bortset fra de steder, beboerne selv har foretaget efterisolering 
under etageadskillelsen.

Væg- og loftkonstruktionerne omkring trapperum mod henholdsvis tag og loftrum er 
uisolerede. ligeledes er vaskerummene i tagrum uisolerede. I Møllevænget 4-22 og 
Stormøllevej 54 A+B fungerer vaskerummene også som baderum, da der her ikke er 
bademulighed i lejlighederne. I disse vaskerum er der installeret radiator til opvarmning af 
rummene. 

Forslag 2: Bygning 1, Møllevænget 4-22:
Undersøgelserne viste, at der er et rimeligt stort uisoleret hulrum over lerindskudet i 
træbjælkelaget over 1. sal som med fordel kan isoleres ved indblæsning. Etageadskillelsen 
under vaskerum er støbt og bør isoleres under dækket.

Ligeledes bør der foretages en efterisolering af tag- og vægkonstruktionerne mod trapperum. 
Dette forhold skal dog undersøges nærmere. Skillevægge og loft i vaskerummene med 
bruserkabiner bør isoleres hvis rummene opvarmes i væsentlig omfang.

Forslag 2: Bygning 2, Møllevænget 3-19: Som for bygning 1.

Forslag 2: Bygning 3, Stormøllevej 54 A+B, som for bygning 1.

• Ydervægge

Status: Bygning 1-2-3:
Alle 3 bygninger er opmurede med teglsten ind- og udvendigt. Ifølge de udleverede tegninger 
er alle ydervægge 36 cm. hvor muren i stueetagen er 1½ stens massiv mur og på 1. sal 1½ 
stens mur med hulrum og faste bindere. Ydervæggene er alle steder kontrolmålt til en tykkelse 
på 35-36 cm. Endvidere har vi foretaget 12-14 boreprøver i ydervæggene samt undersøgelse 
med endoskop ved Møllevænget 13, 19, 14 og 22 samt ved Stormøllevej 54 B. I stueetagen 
kunne ydervæggene konstateres stort set massive, dog lidt porøse enkelte steder midt i 
muren, som kan skyldes, at fugerne ikke er helt udfyldte. På 1. sal kunne der stor set alle 
steder konstateres pæne store hulrum i ydervæggene, dog kunne der konstateres en del 
mørtelklatter på murværket ved fugerne. Det blev bemærket, at fundamenterne kun er ført op 
under bjælkerne i bjælkelaget over krybekælderen. Murværket går således ned forbi bjælkelaget 
på den udvendige side.

Ydervæggene er i alle opholdsrum (værelser og stuer) blevet efterisoleret indvendigt, men dog 
kun med en meget beskeden isoleringstykkelse på 20 mm samt beklædningsplade. Den meget 
lille isoleringstykkelse skyldes. at stigstrengene til radiatorerne er placeret meget tæt på 
ydervæggene så der kun har været plads til en isoleringstykkelse på 20 mm uden at flytte 
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rørene eller skjule dem. Efterisoleringen er konstateret ved gennemgang af lejlighederne 
Møllevænget 11, st., 13, 1., 12, st. og 20,1.

I Møllevænget 11, st. samt 8, 1. er der udført prøvelejlighed med efterisolering af ydervægge 
med 100 mm isolering i stålskellet og med 2x13 mm gipsplader i opholdsstue og værelse. Dette 
har medført, at rørene til radiatorerne er blevet skjult i isoleringen, og er kun udført i de 2 
lejligheder.

Da efterisoleringen af ydervæggene kun er udført med 20 mm og ikke på alle ydervægge, har 
vi kun i begrænset omfang taget højde herfor ved varmetabsberegningen.

Forslag 1: Bygning 1, Møllevænget 4-22:
Gennemgangen har vist, at der er forholdsvis store uisolerede hulrum i ydervæggene på 1. sal 
som vil være rentable at efterisolere ved indblæsning af isoleringsmateriale i hulrummene.

Forslag 1: Bygning 2, Møllevænget 3-19: Som for bygning 1.

Forslag 1: Bygning 3, Stormøllevej 54 A+B, som for bygning 1.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Bygning 1-2-3:
Samtlige vinduer og terrassedøre er blevet udskiftet til nye bondehusvinduer og døre i plast 
omkring 1994-95. Vinduer og døre er forsynet med almindelige 2-lags termoruder. 
Tætningslisterne i vinduer og døre er i meget fin stand og virker meget tætsluttende ligesom 
kalfatringsfugerne virker tætte.

Vinduerne er ikke forsynet med friskluftventiler.

• Gulve og terrændæk

Status: Bygning 1-2-3:
Der er udført krybekælder under stueetagen. Krybekælderne har en dybde på ca. 60-70 cm. 
hvilket ikke er i overensstemmelse med tegningerne. Dækket over krybekælderen består 
hovedsagelig af træbjælkelag. Dækkonstruktionen er i 2004 blevet efterisoleret med 150 mm. 
mineraluld under selve gulvet og afsluttet med vindpap på undersiden. Isoleringstykkelsen er 
kontrolleret gennem meget lille inspektionslem i Møllevænget 11, stuen.

Ventilation

• Ventilation

Status: Bygning 1-2-3:
I de gennemgåede lejligheder var der alle steder monteret emhætter i køkken med afkast ud 
gennem facade. 

På badeværelser er der naturlig aftræk over tag, men flere steder er aftrækskanalen 
skjult/afblændet i forbindelse med, at beboerne adskillige steder har opsat loftbeklædning og 
herunder efterisoleret loftet.

I ydervæggene har der oprindelig været friskluftventiler i ydervæggene i opholdsrummene. 
Mange steder er friskluftventilerne imidlertid blevet afblændet i forbindelse med efterisolering 
af ydervæggene. Ifølge det oplyste, kunne de enkelte lejere selv afgøre, om de ville bibeholde 
friskluftventilerne eller have dem afblændet.
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De skjulte aftræk i lofter, der er ført over tag samt skjulte friskluftventiler i ydervægge kan 
resultere i helt utilstrækkelige ventilationsforhold i lejlighederne og dermed indeklimaproblemer, 
hvorfor alle aftrækskanaler og friskluftventiler bør retableres.

Varme

• Varmeanlæg

Status: Bygning 1-2-3:
I forbindelse med etablering af centralvarme i lejlighederne i 1967 er der opført en 
udhusbygning med varmecentral ved den nordlige gavl på Møllevænget 22. I varmecentralen 
er der en naturgasfyret kedel, fabr. Tasso, type VH 9, fra 1987 der er forsynet med en stk. 
2-trins gasblæseluftbrænder fabr. Bentone, type PG 28-2, 110-275 kW.

Fra varmecentralen er der på østsiden fremført to stikledninger. Den ene føres langs den 
nordlige gavl af Møllevænget 22 til midt på gavlen og lodret op til over hanebånd i tagrum, 
hvor rørene føres ind i bygningen. Rørene ved gavlen er fremført i isoleret afdækningskasse. 
Det andet sæt stikledninger føres i jord rundt om udhusbygningen, under Møllevænget og forbi 
nordgavlen på Møllevænget 19 og videre over til nordgavlen af Stormøllevej 54 B. Ifølge 
oplysninger fra tidligere varmemester Poul Petersen, er rørene i jord præisolerede 
fjernvarmerør fra før 1990, men er ikke synlige nogle steder. Ved gavlen af Møllevænget 19 og 
Stormøllevej 54 B er jordledningerne tilsluttet lodrette rør på gavlene som ved Møllevænget 
22.

I de tre bygninger føres stikledningerne i hele bygningens længde over hanebåndene og med 
afgreninger til stigstrenge for de enkelte radiatorer. Afgreningerne følger hanebåndene og 
tagfladen inden de føres lodret ned gennem de to etager helt ude ved ydervæggene. Der er 
afspærringsventiler på de enkelte afgreninger.

Radiatorerne er både søjleradiatorer og pladeradiatorer, og er alle forsynet med 
returtermostatventiler sam med elektroniske varmefordelingsmålere.

Centralvarmeanlægget er udført som et 2-strenget anlæg, og fremløbstemperaturen til 
radiatorerne reguleres efter udetemperaturen med en vejrkompensator fabr. TA type 230 U, 
dog således, at fremløbstemperaturen altid er mindst 63 grader, da det varme brugsvand 
produceres i små varmtvandsbeholdere i vaskerum i hver opgang.

Rørene i varmecentralen er kun isoleret med ca. 20 mm mineraluld og der er 8 uisolerede 
ventiler, pumper mv. Rør på gavle samt hovedrør over hanebånd er isoleret med 30 mm og på 
gavlene er afdækningskasserne endvidere isoleret indvendig. Afgreninger på loft er isoleret 
med 20 mm.

Forslag 4: Bygning 1, Møllevænget 4-22:
Den naturgasfyrede kedel er knap 20 år og har en alder, hvor der ikke må forventes større 
restlevetid. Kedlen kan med fordel udskiftes til en ny kondenserende med lavere Røggastab. 
Anlægspumperne i varmecentralen bør udskiftes til ny(e) med indbygget hastighedsregulering 
og dermed væstentlig lavere elforbrug. Specielt den største pumpe, der benyttes om vinteren, 
har et meget højt elforbrug.

Forslag 4: Bygning 2, Møllevænget 3-19: Som for bygning 1.

Forslag 4: Bygning 3, Stormøllevej 54 A+B, som for bygning 1.

• Varmt vand
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Status: Bygning 1-2-3:
Det varme brugsvand produceres ude i de enkelte opgange i en mindre varmtvandsbeholder, 
der er placeret i vaskerum i tagetagen. Ud af 4 gennemgåede beholdere var de 3 en 
varmtvandsbeholder fabr. Metro, type 6440 på 110 ltr. Den sidste beholder var fabr. Ajva, 
type K-L på 150 ltr. Varmtvandstemperaturen reguleres med en returventil fabr. Danfoss, 
type AVTB. Ifølge oplysninger fra tidligere varmemester er mindst 75 % af beholderne nyere 
fabr. Metro.

Hver beholder forsyner de to underliggende lejligheder med varmt vand samt er tilsluttet 
opstillet brusekabine i vaskerum i Møllevænget 4-22 og Stormøllevej 54 A+B, hvor der ikke er 
bademuligheder i lejlighederne.

Beholderne af Fabr. Metro er præisolerede med ca. 50 mm skum medens de ældre beholdere af 
fabr. AJVA er isoleret med ca. 50 mm mineraluld. 

• Fordelingssystem

Status: Bygning 1-2-3:
Det varme brugsvand føres ned fra beholderne i vaskerummene gennem de to etager i fælles 
ledning for køkken og toilet/bad. Der er monteret måler på det varme vand i hver lejlighed.

I Møllevænget 4-22 og Stormøllevej 54 A+B er der endvidere afgrening til brusekabine i vaske-
rummene i tagetagen. Der er etableret målerarrangement med to målere og 
afspærringsventiler ved brusekabinerne, så hver enkelts lejligheds forbrug registreres. Der er 
ikke etableret cirkulation på det varme vand.

Varmtvandsrørene i vaskerummene er isoleret med ca. 20 mm.

El

• Belysning

Status: Bygning 1-2-3:
Da alle tre bygninger er beliggende ud til offentlig vej med offentlig belysning er der kun et 
begrænset antal lamper tilsluttet fællesmålerne.

Ved cykelstative, affaldsskure mv. er der ca. 9 stk armaturer med 7 W lavenergipærer. Ved 
nordlige gavl af Møllevænget er der 1 stk. armaturer med 2x36 W lystofrør og ved nordlige 
gavl af Stormøllevej, 1 stk. armatur med 1x18 W lysstofrør. Alle armaturer styres af 
skumringsrelæ. Her ud over er der ganske få armaturer med bevægelsesfølere.

• Hårde hvidevarer

Status: Bygning 1-2-3:
Samtlige hårde hvidevarer indkøbes og vedligeholdes af de enkelte beboere, herunder også 
evt. vaskemaskiner i vaskerummene i tagetagen. Her skal beboerne endvidere selv etablere 
elforsyning til vaskemaskinerne, så forbruget registreres på egen måler.

Vand

• Vand

Status: Bygning 1-2-3:
Ved gennemgang af 4 lejligheder blev der konstateret 1 stk. ældre toilet fabr. Ifø med 8-10 ltr 
skyl, 2 stk. fabr. Ifø med 6 ltr skyl og 1 stk. nyere fabr. Ifø med dobbeltskyl (6/3 ltr.). Ifølge 
oplysninger er dette rimelig repræsentativt. Vi vil anbefale at de ældste toiletter med 8-10 ltr 
skyl udskiftes til nye vandbesparende toiletter med dobbeltskyl og har medtaget udskiftning 
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af et skønsmæssigt antal på 5 stk. toiletter.

Forslag 3:

Forslag 3:

Forslag 3:

• Amatur

Status: Bygning 1-2-3:
Vandarmaturerne i de gennemgåede lejligheder var generelt lidt ældre 1- og 2 grebs armaturer 
uden specielle sparefunktioner.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 1949

• År for væsentlig renovering:

• Varme: Naturgas (m³)

• Supplerende opvarmning: Ingen

• Boligareal i følge BBR: 2832 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²

• Opvarmet areal: 2832 m²

• Anvendelse ifølge BBR: 140 | Etagebolig

• Kommentar til BBR-oplysninger:

I forbindelse med gennemgangen af de 3 bygninger har vi foretaget kontrolmålinger af såvel ind- som udvendige 
mål på tegninger og konstateret, at der er en meget fin overensstemmelse mellem de anførte mål og de 
kontrollerede ligesom arealerne var i god overensstemmelse med BBR oplysningerne.

Forudsætninger

• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: 7.5 kr./m³
Fast afgift på varme: 0 kr./år
El: 2 kr./kWh
Vand: 35 kr./m³

Sådan opgøres varmeregningen

I ejendommen anvendes korrektionsfaktor for udsat beliggende lejligheder, så der tilstræbes en ensartet 
varmeudgift pr. m2.

Energimærkning

 

Energimærkning nr.: 911516

Gyldigt 5 år fra: 05-01-2007

Energikonsulent: Frederik Højmose Firma: Ai gruppen teknik as

SIDE 8 AF 10



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 

energiudgifter

BH20A og BH20B 67 8710 kr.
BH20E og BH20F 67 8710 kr.
BH20C OG BH20D 67 8710 kr.

Energimærkning
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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 energimærkning, der ikke
må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er stør-
re end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. 

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse,
beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af
ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretaria- 
tet, 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. 

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til
hjemmesiden www.sparenergi.dk 

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. Klagen vedrørende energimærkningen kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-
foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. 

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk 

Energikonsulent og gyldighed

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:

 
13-12-2006

Energikonsulent nr.: 103079     

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