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DIN BOLIG HAR FÅET 
ENERGIMÆRKE D
Du betaler hvert år  10.100 kr.
mere end du behøver i energiudgifter

Årlig besparelse: 
Investering: 

3

1.900 kr. 
9.200 kr.

Indvendig
efterisolering

2

Årlig besparelse: 
Investering: 

1.900 kr. 
34.000 kr.

Montering af 
solceller 1
Årlig besparelse: 

Investering: 

2.400 kr. 

34.500 kr.

Isolering af
vandret skunk

DE TRE FORSLAG MED STØRST 
BESPARELSESPOTENTIALE:

A D

DIT ÅRLIGE BESPARELSESPOTENTIALE

20.700 kr. 
20.700 kr.
1,96 ton

Fjernvarme

Samlet energiudgift

Samlet CO2-udledning

10.600 kr.
10.600 kr.
0,88 ton

10.100 kr.
10.100 kr.
1,08 ton

I DAG EFTER RENTABLE TILTAG DU SPARER ÅRLIGT

FORBEDRING VED IMPLEMENTERING AF 
RAPPORTENS FORSLAG:

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG 
FORBEDRINGER

Energistyrelsen
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Energimærkningsnummer: 



På denne side kan du se, hvordan du igangsætter de tre 
renoveringstiltag med den største årlige besparelse. Du 
kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og 
praktiske forhold. Gennemføres alle rapportens forslag kan du 
forbedre din boligs energimærke fra D til A. 

Resten af rapporten indeholder detaljeret information om alle 
energikonsulentens renoveringsforslag.

Besparelse
2.400 kr. kr./årligt

CO2-reduktion
370 kg./årligt

Investering
34.500 kr.

Renoveringstid
Ca. 1 uge

Monter 11,5 kvm. solceller på tagets sydside. Energikonsulenten 
anbefaler solceller af typen Monokrystallinske silicium. 

Monteringen tager ca. 1 uge og udføres typisk af en elektriker 
eller en tømrer.  Overgiv evt. detaljeret information fra bilag s. 7

Næste skridt: Ring til en eller flere elektrikere og
indhent tilbud på monteringen

Igangsæt montering

MONTERING AF SOLCELLER

1

2

3

4

STØRST ÅRLIG
BESPARELSE

Besparelse
1.900 kr./årligt

CO2-reduktion
200 kg./årligt

Investering
34.000 kr.

Renoveringstid
Ca. 1 uge

Søg på ”tømrer” på nettet

Indhent tilbud fra tre tømrer på følgende opgave: Efterisolering af indvendige 
kældervægge med 200 mm. Isolering. Overgiv evt. detaljeret information fra bilag s. 4

Vælg det bedste tilbud

 Igangsæt renovering

INDVENDIG EFTERISOLERING AF VÆGGE

1

2

3

4

Søg på ”tømrer” på nettet

Indhent tilbud fra tre tømrer på følgende opgave: Isolering af vandret skunk 
med 400 mm. isolering. Overgiv evt. detaljeret information fra bilag s. 3

Vælg det bedste tilbud

 Igangsæt renovering

ISOLERING AF VANDRET SKUNK Besparelse
1.900 kr./årligt

CO2-reduktion
200 kg./årligt

Investering
9.200 kr.

Renoveringstid
Ca. 1-2 dage

KORTEST 
RENOVERINGSTID

1

2

3

4

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

RÅD OM FINANSIERING

Håndværkerfradrag: Renoveringerne er godkendt til
håndværkerfradrag Dvs. du kan få penge tilbage i skat, hvis du
indberetter håndværkerfradraget. Indberet håndværkerfradrag
her: skat.dk/håndværkerfradrag

Ring til din bank: Flere banker tilbyder såkaldte klimalån med 0% 
i rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

BRUG FOR MERE VIDEN? 

Gratis hustjek: Flere firmaer tilbyder 
i dag gratis hustjek. Søg på nettet og
indhent et godt tilbud.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



OVERSIGT OVER RENOVERINGSFORSLAG

På denne side kan du sammenligne økonomi, 
klima og praktiske forhold for alle rapportens 
renoveringsforslag. 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG 
BESPARELSE

PRIS 
INKL. 
MOMS

TILBAGE-
BETALINGS-
TID

REDUKTION 
I ÅRLIGT 
UDLEDT CO2

HÅNDVÆRKER 
DU FØRST 
KONTAKTER 

ARBEJDSDAGE 
FOR HÅNDVÆR-
KERNE (CA.)

LOFT: Isolering af vandret skunk med 
400 mm isolering

1.900 kr. 9.200 kr. 4,8 år 200 kg CO2 Tømrer 1-2 dage 

LOFT: Efterisolering af lodrette 
skunkvægge med 400 mm isolering

900 kr. 15.400 kr. 17,1 år 90 kg CO2 Tømrer 2-3 dage 

LOFT: Efterisolering af loftsrum med 
400 mm isolering

1.400 kr. 24.600 kr. 17,6 år 150 kg CO2 Tømrer 3-5 dage 

LOFT: Udvendig efterisolering af 
skrvåvægge med 400 mm isolering

700 kr. 23.400 kr. 33,4 år 70 kg CO2 Tømrer 1-2 dage

YDERVÆGGE: Massive vægge 
mod uopvarmet rum. Indvendig 
efterisolering med 200 mm isolering 
på vægge mod uopvarmet rum

1.900 kr. 34.300 kr. 18,1 år 200 kg CO2  Tømrer 1 uge 

VINDUER, DØRE OG OVENLYS:
Yderdøre. Udskiftning af yderdør mod 
uopvarmet rum til massiv yderdør 
med isolerede fyldninger

600 kr. 14.400 kr. 24 år 60 kg CO2 Tømrer 1 dag 

GULVE: Etageadskillelse. Isolering af 
gulv mod uopvarmet kælder med 75 
mm mineraluldsgranulat i hulrum 

600 kr. 10.000 kr. 16,7 år 60 kg CO2  Isolatør 2 dage 

VARMEFORDELING: Isolering af 
varmerør op til 60 mm isolering

300 kr. 3.900 kr. 13 år 20 kg CO2 VVS 1 dag

EL: Montering af solceller på tagflade 
mod syd

2.400 kr. 34.500 kr. 14,4 år 370 kg CO2  Elektriker 1 uge  

ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

YDERVÆGGE: Hule ydervægge. 
Udvendig efterisolering af 
hulrumsisolerede ydervægge af tegl 
med 100 mm isolering

1.400 kr. 89.490 kr. 63,9 år 140 kg CO2 Murer 2 uger

YDERVÆGGE: Massive ydervægge. 
Udvendig efterisolering med 200 mm 
på kvistflunke

100 kr. 4.370 kr. 43,7 år 10 kg CO2  Tømrer  1-2 dage 

YDERVÆGGE: Kælder ydervægge. 
Udvendig efterisolering med 
200 mm isoleringsplader på 
kælderyddervægge

1.100 kr. 57.740 kr. 52,5 år 110 kg CO2 Jordentreprenør 2 uger 

VINDUER, DØRE OG OVENLYS: 
Yderdøre. Udskiftning af yderdør 
til en ny, monteret med trelags 
energiruder, energiklasse A

100 kr. 9.900 kr. 99 år 10 kg CO2  Tømrer 1 dag 

GULVE: Kældergulv. Fjernelse 
af eksisterende kældergulv og 
udgravning til underkant af ny 
isolering, der afrettes i tyndt sandlag.

1.400 kr. 65.800 kr. 47 år 140 kg CO2 Jordentreprenør 2 uger 

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

BILAG SIDE 1 AF 7Energimærkningsnummer: 



Energimærkning af bygninger har to formål: 

• Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er 
derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller 
lejlighed sælges eller udlejes. 

• Mærkningen giver et overblik over de energimæssige 
forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går 
ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og 
CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på 
el- og varmeregninger.

Det beregnede varmeforbrug er en ret præcis indikator for 
bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det 
faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af 
vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer 
på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset 
fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. 

Bygningens beregnede varmeforbrug beregnes ud fra en række 
standardantagelser for vejr, familiestørrelse, forbrugsvaner m.v. 
for at kunne sammenligne huses energimæssige kvalitet.

Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede 
forbrug. 

Fire årsager til at husets faktiske varmeregning kan 
afvige fra det beregnede forbrug i rapporten:

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt 

forbrug af varmt vand relativt til 
husets størrelse. Den faktiske 
varmeregning kan afvige hvis 
beboerne bruger mere eller 

mindre varmt vand

FAMILIESTØRRELSE
Der antages en gennemsnitlig 

familiestørrelse relativt til 
husets størrelse. Den faktiske 
varmeregning kan afvige hvis 

der bo flere eller færre end 
antaget

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige 

vejrforhold. Den faktiske 
varmeregning kan afvige 

hvis vinteren er særlig varm 
eller kold

FORMÅLET MED 
ENERGIMÆRKNINGEN

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant 

opvarmning af huset til 20 C. Den 
faktiske varmeregning kan afvige 

hvis beboerne ønsker en højere 
eller lavere temperatur

C

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk

BILAG SIDE 2 AF 7Energimærkningsnummer: 

FIRMA 

Firmanummer: 600542 
CVR-nummer 39857626 

Energimanden ApS 
Søndervej 83, 
5700 Svendborg 

www.energimanden.dk 
sone@energimanden.dk
tlf. 42796463 

Ved energikonsulent 
Søren Nedergaard 

RAPPORTENS GYLDIGHED 

Gyldig fra 26. august 2019
Til den 26. august 2029. 

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER V
ED BERGNING AF BESPARELSER 

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: 

Fjernvarme:  0,60 kr. per kWh   
Fast afgift per år: 2.665 kr.  
Elektricitet til andet end opvarmning: 2,10 kr. per kWh 

Afhængig af valg af el-leverandør vil den anvendte el-pris kunne variere. 

KLAGEMULIGHED

Tror du der er fejl i rapporten eller ønsker du at klage? Klik ind på 
linket og læs mere om hvordan du indgiver en klage. 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/
klagevejledning. 

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER 

Alle priser skal betragtes som vejledende. Det skal anbefales, at 
indhente tilbud før forslåede arbejder igangsættes. Alle forslag til 
forbedringer, samt forslag til vedvarende energi, skal undersøges 
nærmere og det kan blive nødvendig, at udføre destruktive indgreb 
i klimaskærmen, før beslutning om udførsel af foreslåede arbejder 
igangsættes. 
Årligt abonnement for salg af el, bør undersøges, nærmere idet dette 
variere meget på det frie el marked.
For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige 
tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen. 



GENNEMGANG AF 
BOLIGENS ENERGITILSTAND 

På de følgende sider kan du se en detaljeret 
beskrivelse af energikonsulentens anbefalinger og 
den generelle status af din bolig.

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Loft mod vandret skunk er uisoleret. 
Lerindskud med rør og puds, som 
eneste isolerende lag.Konstruktions- 
og isoleringsforhold er skønnet ud fra 
opførelsestidspunktet. 

Isolering af vandret skunk med 400 mm isolering. Det forventes at vandrette 
skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. 

Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm 
isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen 
er målt i forbindelse med besigtigelsen. 

Efterisolering af lodrette skunkvægge med 400 mm isolering. Det påregnes at 
lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse 
og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. 

Skråvægge er isoleret med 50 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er 
skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 

Udvendig efterisolering af skråvægge med 400 mm isolering. Det foreslås at isolere 
skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og 
eksisterende isolering fjernes. Der udføres den nødvendige justering af spær, så 
der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. 
gældende regler. 

Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i 
forbindelse med besigtigelsen. 

Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum 
igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner 
er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny 
dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende 
etableres der ny gangbro i tagrummet. 

TAG OG LOFT

LOFT

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. 
Vægge består udvendigt og indvendigt af 
tegl. Hulrummet er isoleret.Konstruktions- 
og isoleringsforhold er baseret på ejers 
oplysninger. 

Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm 
isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning 
eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med 
ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig 
isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres 
dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale 
bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk

BILAG SIDE 3 AF 7Energimærkningsnummer: 



STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Kvistflunke består af 12 cm massiv 
teglvæg med 50 mm udvendig isolering. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er 
skønnet ud fra renoveringstidspunkt. 

Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på kvistflunke. Eksisterende 
isoleringsmateriale og pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Den udvendige 
efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt 
pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller 
alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer 
optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal 
forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en 
sådan ændring i bygningens udseende.

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Vægge mod uopvarmet kælder består 
af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. 
Konstruktionstykkelse er målt ved dør. 
Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. 

Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. 
Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt 
placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres 
nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Kælderydervægge består af 30 cm massiv 
betonvæg i bryggerset i det ene kælderrum 
er med indvendig pladebeklædning 
og 50 mm isolering.Konstruktions- og 
isoleringsforhold er baseret på ejers 
oplysninger. 

Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. 
Indvendigt fjernes den eksisterende isolering og beklædning, så kælderydervæggen 
blotlægges til eventuel efterfølgende pudsning og/eller malning. Der skal anvendes 
et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i 
sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både 
under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor 
dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst 
svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde 
kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt 
inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber 
ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et 
omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. 

KÆLDER YDERVÆGGE

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER
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STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er naturlig ventilation i hele 
bygningen. Bygningen er normal tæt, da 
konstruktionssamlinger og fuger ved 
vindues- og døråbninger, samt tætningslister 
i vinduer og udvendige døre fremstår i god 
stand.

 Intet konkret forslag

VENTILATION

VENTILATION

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Bygningen opvarmes med fjernvarme. 
Anlægget er udført med isoleret 
varmeveksler og indirekte centralvarmevand 
i fordelingsnettet. 

 Intet konkret forslag

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, 
da dette, med bygningens eksisterende 
varmeanlæg og den dertilhørende energipris, 
ikke vil kunne medføre et fornuftigt og 
rentabelt forslag. 

 Intet konkret forslag

VARMEPUMPER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, 
da dette, med bygningens eksisterende 
varmeanlæg og den dertilhørende energipris, 
ikke vil kunne medføre et fornuftigt og 
rentabelt forslag.

 Intet konkret forslag

SOLVARME

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
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STATUS RENOVERINGSFORSLAG

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

 Intet konkret forslag

VARMEFORDELING 

VARMEFORDELING

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmerør er udført som stålrør. Varmerørene 
er isoleret med 10 mm isolering.

Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller 
lamelmåtter. 

VARMERØR

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

I varmeanlægget er der monteret en 
fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type 
UMP3. Pumpen har en maksimal effekt på 
52 Watt.

 Intet konkret forslag

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er monteret termostatventiler på alle 
radiatorer til regulering af korrekt rumtem-
peratur. Der er monteret udetemperatur-
kompensering til regulering af fremløbstem-
peraturen i varmeanlægget

 Intet konkret forslag

AUTOMATIK

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
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STATUS RENOVERINGSFORSLAG

I beregningen er der indregnet et 
varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m2 
opvarmet boligareal pr. år. 

 Intet konkret forslag

VARMT VAND 

VARMT VAND 

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter 
indregnes med et standard værdisæt for 
rørlængde og isoleringsniveau svarende til 
4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres 
iht. gældende håndbog for Energikonsulenter

Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller 
lamelmåtter. 

VARMTVANDSRØR

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmt brugsvand produceres via 
brugsvandsveksler, fabrikat Termix 

 Intet konkret forslag

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ingen solceller på bygningen. Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller 
af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 11,5 kvm. For at opnå optimal 
virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der 
ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende 
tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til 
dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. 

EL

SOLCELLER

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk

BILAG SIDE 7 AF 7Energimærkningsnummer: 
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER D
Om 10 år har du betalt  101.000 kr.
mere end du behøver i energiudgifter

Besparelse efter 10 år:
Investering: 

3

19.000 kr. 
9.200 kr.

Indvendig
efterisolering

2

Besparelse efter 10 år:
Investering: 

19.000 kr. 
34.000 kr.

Montering af 
solceller 1
Besparelse efter 10 år:

Investering: 

24.000 kr. 

34.500 kr.

Isolering af
vandret skunk

FORBEDRING VED IMPLEMENTERING AF RAPPORTENS FORSLAG

A D

DIT ÅRLIGE VARMEFORBRUG:

30.090 kWh fjernvarme:  20.719 kr.

Samlet energiudgift:    20.719 kr.

Samlet CO2-udledning:      1,96 ton

Energimærkningsnummer:E

BOLIG HAR DIN BOL FÅET FF
E MÆRKENERGIMÆ

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
7 00T: 33 92 67 00

ens@ens.dkE: ens@



På denne side har vi samlet energikonsulentens tre bedste 
anbefalinger til netop din bolig.

Alle renoveringer varer max en uge, du undgår at betale 101.000 kr. i 
løbet af 10 år og du reducerer dit klimaaftryk med 7.700 kg. CO2 om 
året, svarende til den udledning 2.700 træer optager om året. 

Sidst i rapporten finder du en detaljeret beskrivelse af rapportens 
renoveringsforslag. Dem kan du bl.a. give til den relevante 
håndværker.

Besparelse efter 10 år 
24.000 kr. 

CO2-reduktion
370 kg./årligt

Investering
34.500 kr.

Renoveringstid
Ca. 1 uge

Monter 11,5 kvm. solceller på tagets sydside. Energikonsulenten 
anbefaler solceller af typen Monokrystallinske silicium. 

Monteringen tager ca. 1 uge og udføres typisk af en elektriker eller 
en tømrer.  Overgiv evt. detaljeret information fra bilag s. 7

Næste skridt: Ring til en eller flere elektrikere og
indhent tilbud på monteringen

Igangsæt montering

MONTERING AF SOLCELLER

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Besparelse efter 10 år 
19.000 kr.

CO2-reduktion
200 kg./årligt

Investering
34.000 kr.

Renoveringstid
Ca. 1 uge

Søg på ”tømrer” på nettet

Indhent tilbud fra tre tømrer på følgende opgave: Efterisolering 
af indvendige kældervægge med 200 mm. Isolering. Overgiv evt. 
detaljeret information fra bilag s. 4

Vælg det bedste tilbud

 Igangsæt renovering

INDVENDIG EFTERISOLERING AF VÆGGE

Søg på ”tømrer” på nettet

Indhent tilbud fra tre tømrer på følgende opgave: Isolering af vandret skunk 
med 400 mm. isolering. Overgiv evt. detaljeret information fra bilag s. 3

Vælg det bedste tilbud

 Igangsæt renovering

ISOLERING AF VANDRET SKUNK Besparelse efter 10 år 
19.000 kr.

CO2-reduktion
200 kg./årligt

Investering
9.200 kr.

Renoveringstid
Ca. 1-2 dage

KORTEST
RENOVERINGSTID

7

STØRST ÅRLIG

BESPARELSE

RÅD OM FINANSIERING

Håndværkerfradrag: Renoveringerne er godkendt til
håndværkerfradrag Dvs. du kan få penge tilbage i skat, hvis du
indberetter håndværkerfradraget. Indberet håndværkerfradrag
her: skat.dk/håndværkerfradrag

Ring til din bank: Flere banker tilbyder såkaldte klimalån med 0% 
i rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

BRUG FOR MERE VIDEN? 

Gratis hustjek: Flere firmaer tilbyder 
i dag gratis hustjek. Søg på nettet og
indhent et godt tilbud.

Energimærkningsnummer:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



BILAG SIDE 1 AF 7

ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER

På denne side kan du sammenligne økonomi, 
klima og praktiske forhold for alle rapportens 
renoveringsforslag. 

RENOVERINGSFORSLAG BESPARELSE 
EFTER 10 ÅR

PRIS 
INKL. 
MOMS

TILBAGE-
BETALINGS-
TID

REDUKTION 
I ÅRLIGT 
UDLEDT CO2

HÅNDVÆRKER 
DU FØRST 
KONTAKTER 

ARBEJDSDAGE 
FOR HÅNDVÆR-
KERNE (CA.)

LOFT: Isolering af vandret skunk med 
400 mm isolering

19.000 kr. 9.200 kr. 4,8 år 200 kg CO2 Tømrer 1-2 dage 

LOFT: Efterisolering af lodrette 
skunkvægge med 400 mm isolering

9.000 kr. 15.400 kr. 17,1 år 90 kgCO2 Tømrer 2-3 dage 

LOFT: Efterisolering af loftsrum med 
400 mm isolering

14.000 kr. 24.600 kr. 17,6 år 150 kg CO2 Tømrer 3-5 dage 

LOFT: Udvendig efterisolering af 
skrvåvægge med 400 mm isolering

7.000 kr. 23.400 kr. 33,4 år 70 kg CO2 Tømrer  1-2 dage

YDERVÆGGE: Massive vægge 
mod uopvarmet rum. Indvendig 
efterisolering med 200 mm isolering 
på vægge mod uopvarmet rum

19.000 kr. 34.300 kr. 18,1 år 200 kg CO2  Tømrer 1 uge 

VINDUER, DØRE OG OVENLYS:
Yderdøre. Udskiftning af yderdør mod 
uopvarmet rum til massiv yderdør 
med isolerede fyldninger

6.000 kr. 14.400 kr. 24 år 60 kg CO2 Tømrer 1 dag 

GULVE: Etageadskillelse. Isolering af 
gulv mod uopvarmet kælder med 75 
mm mineraluldsgranulat i hulrum 

600 kr. 10.000 kr. 16,7 år 60 kg CO2  Isolatør 2 dage 

VARMEFORDELING: Isolering af 
varmerør op til 60 mm isolering

3.000 kr. 3.900 kr. 13 år 20 kg CO2 VVS 1 dag

EL: Montering af solceller på tagflade 
mod syd

24.000 kr. 34.500 kr. 14,4 år 370 kg CO2  Elektriker 1 uge  

YDERVÆGGE: Hule ydervægge. 
Udvendig efterisolering af 
hulrumsisolerede ydervægge af tegl 
med 100 mm isolering

14.000 kr. 89.490 kr. 63,9 år 140 kg CO2 Murer 2 uger

YDERVÆGGE: Massive ydervægge. 
Udvendig efterisolering med 200 mm 
på kvistflunke

1.000 kr. 4.370 kr. 43,7 år 10 kg CO2  Tømrer  1-2 dage 

YDERVÆGGE: Kælder ydervægge. 
Udvendig efterisolering med 
200 mm isoleringsplader på 
kælderyddervægge

11.000 kr. 57.740 kr. 52,5 år 110 kg CO2 Jordentreprenør 2 uger 

VINDUER, DØRE OG OVENLYS: 
Yderdøre. Udskiftning af yderdør 
til en ny, monteret med trelags 
energiruder, energiklasse A

1.000 kr. 9.900 kr. 99 år 10 kg CO2  Tømrer 1 dag 

GULVE: Kældergulv. Fjernelse 
af eksisterende kældergulv og 
udgravning til underkant af ny 
isolering, der afrettes i tyndt sandlag.

14.000 kr. 65.800 kr. 47 år 140 kg CO2 Jordentreprenør 2 uger 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



BILAG SIDE 2 AF 7

FORMÅLET MED 
ENERGIMÆRKNINGEN

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energimærkning af bygninger har to formål: 

• Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er 
derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller 
lejlighed sælges eller udlejes. 

• Mærkningen giver et overblik over de energimæssige 
forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går 
ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og 
CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på 
el- og varmeregninger.

Det beregnede varmeforbrug er en ret præcis indikator for 
bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det 
faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af 
vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer 
på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset 
fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. 

Bygningens beregnede varmeforbrug beregnes ud fra en række 
standardantagelser for vejr, familiestørrelse, forbrugsvaner m.v. 
for at kunne sammenligne huses energimæssige kvalitet.

Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede 
forbrug. 

Fire årsager til at husets faktiske varmeregning kan 
afvige fra det beregnede forbrug i rapporten:

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt 

forbrug af varmt vand relativt til 
husets størrelse. Den faktiske 
varmeregning kan afvige hvis 
beboerne bruger mere eller 

mindre varmt vand

FAMILIESTØRRELSE
Der antages en gennemsnitlig 

familiestørrelse relativt til 
husets størrelse. Den faktiske 
varmeregning kan afvige hvis 

der bo flere eller færre end 
antaget

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige 

vejrforhold. Den faktiske 
varmeregning kan afvige 

hvis vinteren er særlig varm 
eller kold

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant 

opvarmning af huset til 20 C. Den 
faktiske varmeregning kan afvige 

hvis beboerne ønsker en højere 
eller lavere temperatur

C

FIRMA 

Firmanummer: 600542 
CVR-nummer 39857626 

Energimanden ApS 
Søndervej 83, 
5700 Svendborg 

www.energimanden.dk 
sone@energimanden.dk
tlf. 42796463 

Ved energikonsulent 
Søren Nedergaard 

RAPPORTENS GYLDIGHED 

Gyldig fra 26. august 2019
Til den 26. august 2029. 

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER V
ED BERGNING AF BESPARELSER 

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: 

Fjernvarme:  0,60 kr. per kWh   
Fast afgift per år: 2.665 kr.  
Elektricitet til andet end opvarmning: 2,10 kr. per kWh 

Afhængig af valg af el-leverandør vil den anvendte el-pris kunne variere. 

KLAGEMULIGHED

Tror du der er fejl i rapporten eller ønsker du at klage? Klik ind på 
linket og læs mere om hvordan du indgiver en klage. 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/
klagevejledning.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER 

Alle priser skal betragtes som vejledende. Det skal anbefales, at 
indhente tilbud før forslåede arbejder igangsættes. Alle forslag til 
forbedringer, samt forslag til vedvarende energi, skal undersøges 
nærmere og det kan blive nødvendig, at udføre destruktive indgreb 
i klimaskærmen, før beslutning om udførsel af foreslåede arbejder 
igangsættes.
Årligt abonnement for salg af el, bør undersøges, nærmere idet dette 
variere meget på det frie el marked.
For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige 
tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen. 

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



BILAG SIDE 3 AF 7

GENNEMGANG AF 
BOLIGENS ENERGITILSTAND 

På de følgende sider kan du se en detaljeret 
beskrivelse af energikonsulentens anbefalinger og 
den generelle status af din bolig.

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Loft mod vandret skunk er uisoleret. 
Lerindskud med rør og puds, som 
eneste isolerende lag.Konstruktions- 
og isoleringsforhold er skønnet ud fra 
opførelsestidspunktet. 

Isolering af vandret skunk med 400 mm isolering. Det forventes at vandrette 
skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. 

Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm 
isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen 
er målt i forbindelse med besigtigelsen. 

Efterisolering af lodrette skunkvægge med 400 mm isolering. Det påregnes at 
lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse 
og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. 

Skråvægge er isoleret med 50 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er 
skønnet ud fra opførelsestidspunktet. 

Udvendig efterisolering af skråvægge med 400 mm isolering. Det foreslås at isolere 
skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og 
eksisterende isolering fjernes. Der udføres den nødvendige justering af spær, så 
der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. 
gældende regler. 

Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i 
forbindelse med besigtigelsen. 

Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum 
igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner 
er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny 
dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende 
etableres der ny gangbro i tagrummet. 

TAG OG LOFT

LOFT

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. 
Vægge består udvendigt og indvendigt af 
tegl. Hulrummet er isoleret.Konstruktions- 
og isoleringsforhold er baseret på ejers 
oplysninger. 
 

Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm 
isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning 
eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med 
ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig 
isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres 
dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale 
bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



BILAG SIDE 4 AF 7

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Kvistflunke består af 12 cm massiv 
teglvæg med 50 mm udvendig isolering. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er 
skønnet ud fra renoveringstidspunkt. 

Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på kvistflunke. Eksisterende 
isoleringsmateriale og pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Den udvendige 
efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt 
pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller 
alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer 
optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal 
forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en 
sådan ændring i bygningens udseende.

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Vægge mod uopvarmet kælder består 
af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. 
Konstruktionstykkelse er målt ved dør. 
Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. 

Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. 
Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt 
placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres 
nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Kælderydervægge består af 30 cm massiv 
betonvæg i bryggerset i det ene kælderrum 
er med indvendig pladebeklædning 
og 50 mm isolering.Konstruktions- og 
isoleringsforhold er baseret på ejers 
oplysninger. 
 

Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. 
Indvendigt fjernes den eksisterende isolering og beklædning, så kælderydervæggen 
blotlægges til eventuel efterfølgende pudsning og/eller malning. Der skal anvendes 
et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i 
sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både 
under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor 
dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst 
svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde 
kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt 
inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber 
ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et 
omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. 

KÆLDER YDERVÆGGE

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk
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STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er naturlig ventilation i hele 
bygningen. Bygningen er normal tæt, da 
konstruktionssamlinger og fuger ved 
vindues- og døråbninger, samt tætningslister 
i vinduer og udvendige døre fremstår i god 
stand.

 Intet konkret forslag

VENTILATION

VENTILATION

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Bygningen opvarmes med fjernvarme. 
Anlægget er udført med isoleret 
varmeveksler og indirekte centralvarmevand 
i fordelingsnettet. 

 Intet konkret forslag

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, 
da dette, med bygningens eksisterende 
varmeanlæg og den dertilhørende energipris, 
ikke vil kunne medføre et fornuftigt og 
rentabelt forslag. 

 Intet konkret forslag

VARMEPUMPER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, 
da dette, med bygningens eksisterende 
varmeanlæg og den dertilhørende energipris, 
ikke vil kunne medføre et fornuftigt og 
rentabelt forslag.

 Intet konkret forslag

SOLVARME

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
T: 33 92 67 00
E: ens@ens.dk



BILAG SIDE 6 AF 7

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

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

 Intet konkret forslag

VARMEFORDELING 

VARMEFORDELING

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmerør er udført som stålrør. Varmerørene 
er isoleret med 10 mm isolering.

Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller 
lamelmåtter. 

VARMERØR

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

I varmeanlægget er der monteret en 
fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type 
UMP3. Pumpen har en maksimal effekt på 
52 Watt.

 Intet konkret forslag

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er monteret termostatventiler på alle 
radiatorer til regulering af korrekt rumtem-
peratur. Der er monteret udetemperatur-
kompensering til regulering af fremløbstem-
peraturen i varmeanlægget

 Intet konkret forslag

AUTOMATIK

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

STATUS OG FORBEDRINGER

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Energistyrelsen, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Kontakt
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BILAG SIDE 7 AF 7

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

I beregningen er der indregnet et 
varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m2 
opvarmet boligareal pr. år. 

 Intet konkret forslag

VARMT VAND 

VARMT VAND 

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter 
indregnes med et standard værdisæt for 
rørlængde og isoleringsniveau svarende til 
4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres 
iht. gældende håndbog for Energikonsulenter

Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller 
lamelmåtter. 

VARMTVANDSRØR

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Varmt brugsvand produceres via 
brugsvandsveksler, fabrikat Termix 

 Intet konkret forslag

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS RENOVERINGSFORSLAG

Der er ingen solceller på bygningen. Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller 
af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 11,5 kvm. For at opnå optimal 
virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der 
ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende 
tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til 
dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. 

EL

SOLCELLER
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