Oplysningsskema for energimærkning en/flerfamiliehuse under 500 m²
Udfyldes og underskives af ejeren og afleveres til konsulenten.

2. Bygningens adresse, BBR-nummer og opførelsesår
Ejers navn
Adresse
Ejers e-mail
Boligareal m²:

BBR (m²):

opførelsesår:

Renoveringsår:

Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulenten så fyldestgørende oplysninger om bygningens
konstruktioner og installationer som muligt.

3. Destruktive undersøgelser
Rekvirenten af energimærkningen tillader, at der foretages destruktive undersøgelser

JA

Nej

Manglende udfyldelse, betragtes som et nej.
Destruktive undersøgelser indebærer, at der bores huller med diameter på ca. 10 mm i vægge etageadskillelser eller lofter
for at bestemme isoleringsstandarden.
Hvis rekvirenten ikke tillader, at der udføres destruktive undersøgelser, kan det medføre, at energimærket bliver mangelfuldt uden
at energimærkningsfirmaet efterfølgende kan holdes ansvarlig herfor.

4. Bilag til aftalen
Kopi af årsopgørelse for varme
Kopi af årsopgørelse for el for elopvarmning
Bygningstegninger
Hulmursattest for isolering af hulmur
Tegninger med information om rørlængder og isoleringstykkelser
Øvrige bilag:

JA

Nej

JA

Nej

JA

Nej

JA

Nej

JA

Nej

JA

Nej

Mulighed for naturgas

JA

Nej

Mulighed for Fjernvarme

JA

Nej

5. Oplyst varmeforbrug
Forbrug

Hovedopvarmning

Mur
Gulv

Periode:

Kr:

Supplerende opvarmning

6. Isoleringsforhold

Loft-Tag

Såfremt du kender Årligt varmeforbrug

Såfremt du kender, Isoleringsforhold-tykkelse og -type

eller sæt kryds

Hulmur

Isoleret

Massiv ydermur

Isoleret

Træ/let ydermur

Isoleret

Terrændæk

Isoleret

Gulv mod kælder

Isoleret

Gulv mod krybekælder

Isoleret

Etageadskillelse mod det fri

Isoleret

Uopvarmet loftsrum

Isoleret

Fladt tag

Isoleret

Hanebåndsloft

Isoleret

Skråvægge

Isoleret

Lodret skunk

Isoleret

Vandret skunk

Isoleret

Kvist loft

Isoleret
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Glas

6. Isoleringsforhold
Vinduer –af energiruder

JA

Nej

Vinduer –af termoruder

JA

Nej

Vinduer –af et lagsruder

JA

Nej

7. Tekniske installationer

Varme

eller sæt kryds

Såfremt du kender, Isoleringsforhold-tykkelse og -type

eller sæt kryds

Såfremt du kender, Varmeanlæg -Årgang - Brændselstype - fabrikat

Fjernvarme

Ja

Naturgas

Ja

Pillefyr - Fastbrændselsfyr

Ja

El-Varme

Ja

Anden Art

Ja

Supplerende

Såfremt du kender, Årgang - Brændselstype - fabrikat

eller sæt kryds

Brændeovn

Ja

Pejs

Ja

Luft/luft varmepumpe

Ja

El-Varme

Ja

Vedvarende

Såfremt du kender, Årgang - fabrikat

eller sæt kryds

Luft/vand varmepumpe

Ja

Jordvarme

Ja

solceller

Ja

Anden Art

Ja

Fordeling

Såfremt du kender, Varmefordeling - type - Styring

eller sæt kryds

Radiator

Ja

Gulvvarme

Ja

Styring f.eks Termostat

Ja

Anden Art

Ja

Vand

Såfremt du kender, hvordan Varmt vand produceres

eller sæt kryds

Varmtvandsbeholder

JA

Nej

Varmtvand-Veksler

JA

Nej

Cirkulationspumpe

JA

Nej

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift
1. bekræfter at være ejer af bygningen
2. bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen
3. bekræfter korrektheden af bygningsoplysningerne

Dato:
Underskrift:
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Generel information
Tilgængelige rum
En forudsætning for, at energikonsulenten kan udarbejde et korrekt energimærke er, at der er umiddelbar
adgang til alle rum med adgangsvej. Dette omhandler fx loftrum, skunke, krybekælder og kælderrum.
Planlagte bygningsændringer
Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv.
Energikonsulenten kan derved tage stilling til, om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om
energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der
alligevel foretages bygningsforandringer. Energikonsulenten skal derfor konkret oplyse om
besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering eller lignende.

Det er muligt at klage over energimærke til Energistyrelsen.
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning
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