
Hvordan kan du 
spare på energien? 

Der ligger penge 
på dit loft

Information om energimærkning 
af private husstande

Energimærkningsordningen pr. 1. september 2006

Med mindre du bor i et helt nyt og moderne hus, er der 
som regel mange ting, man kan gøre for at forbedre 
boligen rent energimæssigt. Typisk vil energimærkningen 
konkret pege på ét eller flere af følgende forslag:  

–  Efterisolering af tag og loft, ydervægge, hulrum,  
gulve og skunk.

–  Fugning eller udskiftning af vinduer og døre eller  
isætning af forsatsvinduer.

–  Udskiftning eller forbedring af husets fyr og varmerør, 
bl.a. ved hjælp af automatik og isolering.

–  Udskiftning af gamle hårde hvidevarer, der bruger 
meget store mængder energi.

–  Installation af vandbesparende elementer, fx vand- 
besparende sanitet. 

Her får du hjælp
Man kan få vejledning om energibesparelser hos dit 
energiselskab eller:

Energitjenesten
Tlf. 70 333 777
www.energitjenesten.dk  

Oplysninger om energimærkningen og hvordan man 
finder en energikonsulenten fås hos:

FEM-Sekretariatet
Tlf. 72 203 901
www.femsek.dk
  
Udgivet af:
Energistyrelsen 
Amaliegade 44
1256 København K 



Energimærkningen viser 
vej til energibesparelser

Ved bolighandel er det lovpligtigt for sælger at sørge for, 
at køber får en energimærkning af huset. 

Energimærkningen har i første omgang til formål at 
beskrive husets energimæssige tilstand og vurdere, hvor 
stort et varmeforbrug køberen kan forvente at få i sit nye 
hjem, før der skrives under på købsaftalen. Samtidig giver 
energimærkningen også køberen et overblik over, hvilke 
energimæssige forbedringer det er rentabelt at gennem-
føre i den nye bolig. 

Det er en professionel energikonsulent, der gennemfører 
bygningsgennemgangen og anbefaler, hvilke energibespa-
relser man kan tjene penge på at gennemføre. 

Med energimærkningen i hånden er køberen derfor godt 
rustet til at gøre sin bolig både billigere og mere miljø-
rigtig at bo i.

Hvor meget kan jeg spare?
Det varierer selvfølgelig, hvor meget der kan spares. Det 
afhænger bl.a. af hvilke tiltag, der allerede er foretaget, 
hvor gammel boligen er, og hvordan den opvarmes.

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er der gennemsnit-
ligt mellem 25 og 30 procent at spare på el- og varme-
regningen i almindelige danskeres huse. Det største 
potentiale for besparelser ligger i udskiftning af vinduer 
og efterisolering.

 

Det kan energimærkningen bruges til

Energibesparende forbedringer af boligen giver dig ikke 
alene en lavere varmeregning og et bedre indeklima, men 
også et renere miljø, fordi et faldende energiforbrug 
medfører mindre forurening.

Samtidig gør det boligen mere attraktiv, hvis den engang 
skal sælges. Den mest interessante del af energimærknin-
gen i denne sammenhæng er energikonsulentens detal-
jerede liste over forslag til forbedringer for henholdsvis 
varme, el og vand. Det er her, at man helt konkret kan se, 
hvordan man kan spare energi i boligen. 

Hvis forbedringerne ikke gennemføres med det samme, 
kan energimærkningen bruges senere, især hvis boligen 
på et tidspunkt skal renoveres. Ofte er det nemlig renta-
belt at energiforbedre, når man alligevel er i gang med at 
renovere.

  

Energimærkning

SIDE 2 AF 5

Energimærkning for følgende ejendom:

Energimærkning nr.: 122780

Gyldigt 5 år fra:
1. juli 2006

Energikonsulent:
Jens Pedersen

Firma: Aktuel Energirådgivning
Bygningsdele

• Loft og tagStatus:
Alle lofter er skrå, og følger taghældningen. Taget er isoleret med 220 mm isolering mel-

lem spærene, jf. tegninger.
• YdervæggeStatus:

Ydervægge er udført som skalmur, vindtæt afdækning, spredt forskalling, 250 mm mine-

raluld, x-finer og gips, jf. tegninger.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.
Status:

Alle vinduer er fabrikat Storke med super lavenergiruder og varmkant. Facadedøre er

fabrikat Storke med isoleret fyldning og 1 stk. rude med superlavenergiglas. Terassedør

er fabrikat Storke med superlavenergirude. Der er 2 stk. ovenlys 70x140 fab. Velux type,

med superlavenergiruder.• Gulve og terrændækStatus:
Fundamentet er udført som Lecaterm blokke. 

Gulv er opbygget som 7 mm Pergo laminat, 2 mm lyddæmpende måtte, radonspærre,

100 mm betonlag med varmeslanger på net, 0,2 mm plastfolie, 220 mm trykfast isole-

ring, 80 mm nøddesten som kapillarbrydende lag på bæredygtig jord, jf. tegninger.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Energimærkning
SIDE 1 AF 9

Energikonsulent og gyldighed

Rentable besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i boligen. Se evt. flere forslag på

næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

Beregnet varmeforbrug
Energimærke 

• Udgift inkl.
70.500 kr./år

moms og afgifter:

• Forbrug:
5.400 liter olie/år

13.800 kWh/år

Det varierer, hvor meget varme den enkelte hus-

ejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, hus-

standsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket tempe-

ratur i boligen. Derfor har energikonsulenten

beregnet hvor stort normalforbruget er i denne

bolig. Beregningen baserer sig på en række faste

forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærkning for følgende ejendom:

Lavt forbrug    

Højt forbrug

A1 A2  

B1          B2

C1            C2

D1              D2

E1                E2

F1                  F2

G1                    G
2

Adresse: Rolighedsvej 22

Postnr./by: 9990 Storstaden

BBR–nr.: 123-123456

Energimærkning nr.: 122780

Erstatter energimærkning nr.: 111111

Gyldigt 5 år fra: 1. juli 2006

Energikonsulent: Jens Pedersen Firma: Aktuel Energirådgivning

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

G2

A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2,

herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. 

Skønnet 

investering

inkl. momsÅrlig

besparelse i 

energienheder

Besparelsesforslag

Årlig

besparelse i

kr. inkl. moms

1 Efterisolering på loft af hanebånd 300 liter olie

og skunkrum
1.200 kWh 4.600 kr. 33.000 kr. 7 år

2 Hulmursisolering af ydervægge 840 liter olie

og efterisolering af radiatornicher 3.200 kWh 12.700 kr. 26.800 kr. 2 år

3 Nye forsatsrammer på alle vinduer 

med lavenergiglas + tætning af 600 liter olie

vinduer
2.400 kWh 9.300 kr. 91.000 kr 10 år

4 Efterisolering af etageadskillelse 250 liter olie

mod kælder med indblæst granulat 1.000 kWh 3.900 kr 20.000 kr. 5 år

5 Udskiftning af kedel og etablering 1.270 liter olie

af natsænkning.
920 kWh el 12.400 kr. 60.000 kr. 5 år

Tilbage-

betalingstid

2 3


