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Læsevejledning til Generel del

Håndbogens Generelle del beskriver de grundlæggende betingelser for
energikonsulentens arbejde, fordelt på følgende emner:

 Formål og grundlag for energimærkningsordningen
 Håndbog for energikonsulenter 2006
 Energimærkningens omfang
 Energikonsulentens beskikkelse
 Energikonsulentens ansvar
 Aftalegrundlag
 Indberetning af energimærkninger
 Kvalitetssikring

Energikonsulenten spiller en central rolle for udførelse af
energimærkninger og for at energimærkningsordningen kan gennemføres
i praksis.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 01.01.2007
Side 1-1

1 Formål og grundlag for
energimærkningsordningen

1.1 Formålet med energimærkning

Det primære formål med energimærkning er at motivere til
energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i
bygninger. Formålet er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget
i bygninger.

Energimærkning skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug
af varme og el og kan endvidere indeholde informationer om vandforbrug.
Både nye og eksisterende bygninger skal energimærkes.
Energimærkningen omfatter:

 En standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings
energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen.
Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling,
ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå som
besparelsesforslag.

 En dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende
foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres.
Oversigten over besparelsesforslag kan endvidere indeholde forslag til
vandbesparende foranstaltninger.

 Dokumentation for de væsentligste forudsætninger for
energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af
bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af
energimærkningen og ved vurderingen af besparelsesforslag.

1.2 Love og regler

Håndbogens retningslinier for energimærkning er baseret på følgende
lovgrundlag:

 Lov nr. nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i
bygninger ("energimærkningsloven")

 Bekendtgørelse nr. 1536 af 18. december 2006 om ændring af
bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fremme af energibesparelser
i bygninger.

 Bekendtgørelse af 21. december 2006 om energimærkning af
bygninger ("energimærkningsbekendtgørelsen")
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o Bekendtgørelse nr. 883 af 21. august 2005 om gebyrer og
honorarer for ydelser efter lov om fremme af
energibesparelser i bygninger ("honorarbekendtgørelsen")

For energimærkning af bygninger er følgende regler endvidere relevante

 Bekendtgørelse nr. 881 af 18. august 2005 om eftersyn af kedler og
varmeanlæg i bygninger

 Bygningsreglement 1995 for erhvervs- og etagebyggeri, inklusive tillæg
 Bygningsreglement for småhuse 1998, inklusive tillæg
 SBi-anvisning 213 om bygningers energibehov – beregningsvejledning

Links til lov og bekendtgørelser ligger på FEM-sekretariatets hjemmeside
www.femsek.dk

1.3 Ikrafttrædelse og gyldighed

Følgende ikrafttrædelsesbestemmelser for lov og bekendtgørelser bør
særligt bemærkes:

 Kravet om fremlæggelse af energimærkning ved udlejning samt ved
overdragelse af brugsret til andelsboliger og (ideelle) anpartsboliger
træder i kraft 1. juli 2008

 Ejendomme større end 1.000 m² og mindre end 1.500 m², samt alle
offentlige ejendomme, som ikke tidligere (før 1. januar 2006) har været
underlagt krav om energimærkning, skal være energimærkede første
gang senest den 1. januar 2008. Disse ejendomme skal derefter
energimærkes regelmæssigt hvert 5. år

Der gælder følgende gyldighedsregler for energimærkninger, regnet fra
indberetningsdatoen:

Energimærkninger, som er indberettet før 1. april 2006, er gyldige i 3 år,
uanset hvilke retningslinier energimærkningen er udarbejdet efter.

Energimærkninger, som er indberettet fra 1. april til og med 31. august
2006, og udført iht. Håndbog for energikonsulenter 2004 eller Håndbog for
ELO-konsulenter fra 2004, er gyldige i 3 år.

Energimærkninger, som er indberettet fra 1. april 2006 og udført i henhold
til Håndbog for energikonsulenter 2006, er gyldige i 5 år. Dog er
energimærkninger af sommerhuse med et samlet etageareal under 120
m² gyldige i 10 år, jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

http://www.femsek.dk/
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1.4 Myndigheder (Ordningens opbygning)

Det overordnede ansvar for energimærkningsordningen ligger hos
Energistyrelsen, som hører under Transport- og Energiministeriet; den
øverste myndighed for energimærkningsordningen.

Styrelsen har således ansvaret for at udvikle ordningen og fastlægge
principperne for den daglige administration. Styrelsen har al
afgørelseskompetence vedrørende forvaltningsmæssige afgørelser inden
for ordningen.

Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser truffet af Energistyrelsen
om kvaliteten af energimærkningen og af energikonsulenternes arbejde.

Økonomisk skal ordningen hvile i sig selv. De gebyrer, som
energikonsulenterne betaler til Energistyrelsen, dækker de administrative
omkostninger ved driften af ordningen.

1.5 FEM-sekretariatets opgaver

På vegne af styrelsen står Fællessekretariatet for eftersyns- og
mærkningsordningerne (”FEM-sekretariatet”) for den daglige
administration af energimærkningsordningen. FEM-sekretariatet varetager
ud over energimærkningsordningen også sekretariatsfunktioner for
eftersynsordningerne for kedler, ventilationsordningen (2008),
huseftersynsordningen (for Erhvervs- og Byggestyrelsen) og opgaver i
forbindelse med energieffektiviseringscirkulæret for statens bygninger.

FEM-sekretariatet udfører blandt andet følgende opgaver vedrørende
energimærkningsordningen:

 Administrative opgaver
 Sagsbehandling ved beskikkelse af energikonsulenter
 Planlægning af kurser og efteruddannelse for energikonsulenter
 Forberedende sagsbehandling ved ansøgning om beskikkelse, ved

klager og påtaler i forbindelse med energikonsulenternes arbejde
 Kvalitetssikring i samarbejde med anden leverandør (teknisk revisor)
 Vedligeholdelse af håndbøger, vejledninger og hjemmesiden

www.femsek.dk
 Telefonisk rådgivning om ordningernes administrative grundlag og

indholdet i Håndbogen og andre retningslinier
 Opfølgning på ordningens driftsøkonomi herunder opkrævning af

gebyrer for gennemførte energimærkninger
 Udarbejdelse af årsstatistik og årsrapport

http://www.femsek.dk/


Håndbog for energikonsulenter 2006, 01.01.2007
Side 1-4

Yderligere oplysninger om FEM-sekretariatet findes på hjemmesiden
www.femsek.dk.

FEM-sekretariatet varetages af et konsortium bestående af Teknologisk
institut og Byggecentrum og har følgende adresse:

FEM-sekretariatet
Gregersensvej
2630 Taastrup
Tlf. 72 20 39 01
Fax 72 20 22 72

1.6 FEM-sekretariatets administration

FEM-sekretariatets funktioner er tæt knyttet til Energistyrelsens
administration af ordningerne. Sekretariatet udgør derfor en sådan del af
styrelsens forvaltning, at det forvaltningsmæssigt anses for en intern del af
styrelsens organisation.

FEM-sekretariatet udfører sin administration i henhold til reglerne for
offentlig forvaltning.

For offentlig forvaltning gælder følgende:

 Offentlighedsloven
 Forvaltningsloven
 Persondataloven
 Særlovgivning på energiområdet
 Almindelige uskrevne retsgrundsætninger samt principperne for god

sagsbehandlingsskik

Offentlighedsloven gælder for al offentlig forvaltning og omfatter blandt
andet regler om aktindsigt.

Forvaltningsloven indeholder blandt andet regler om inhabilitet, aktindsigt,
videregivelse af oplysninger, partshøring, begrundelser for afgørelser,
klagevejledning og tavshedspligt.

Særlovgivning, der er gældende i forbindelse med energimærkning af
bygninger, er energimærkningsloven og regler fastsat i medfør heraf
(bekendtgørelser, håndbog mv.)

Kravene til god forvaltningsskik er f.eks. god databehandlingsskik, god
administrativ praksis (skriftlighed, venlighed, åbenhed og tillid) og bygger
på almene normer, sund fornuft og fundamentale rettigheder.

http://www.femsek.dk/
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Energikonsulenternes indberetninger og øvrige korrespondance med
FEM-sekretariatet og Energistyrelsen vil blive behandlet i henhold til
ovenstående.
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2 Håndbog for energikonsulenter 2006

2.1 Håndbogens baggrund og formål

Energistyrelsen beskikker i medfør af energimærkningsloven
energikonsulenter til at udarbejde energimærkning af bygninger. Håndbog
for energikonsulenter 2006 (”Håndbogen”) indeholder Energistyrelsens
retningslinier for beskikkede energikonsulenters arbejde, når de udfører
energimærkning af ejendomme.

Hensigten med Håndbogen er at sikre, at en energimærkning bliver
udarbejdet så ensartet som muligt uafhængigt af hvilken konsulent, der
udarbejder den. Energikonsulenten har derfor pligt til at følge Håndbogens
retningslinier.

Det er desuden hensigten med Håndbogen at skabe overensstemmelse
mellem de metoder, der anvendes i forbindelse med eftervisning af
energimæssige forhold for nybyggeri, og de metoder hvorefter der
foretages energimærkning af eksisterende bygninger. Håndbogen skal
derfor læses i sammenhæng med gældende bygningsreglement og SBi-
anvisning 213.

Spørgsmål til Håndbogens retningslinier kan rettes til FEM-sekretariatet.
Både spørgsmål og forslag til forbedringer af Håndbogen kan med fordel
indsendes via det særlige Spørgsmål og Svar modul på hjemmesiden
www.femsek.dk.

Energistyrelsen vil på baggrund af disse henvendelser løbende vurdere
behovet for redigering af Håndbogen.

2.2 Læsevejledning

Håndbogen indeholder de retningslinier, som energikonsulenten skal følge
ved udarbejdelsen af en energimærkning.

Håndbogen er inddelt i følgende dele:

 Generel del

 Konkret del

 Bilagsdel

Energikonsulenten skal læse Håndbogen for energikonsulenter på
følgende måde:

http://www.femsek.dk/
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Ved at kende og forstå retningslinierne i den Generelle del som almindelig
baggrundsviden. Ved at kende og forstå retningslinierne i den Konkrete
del og Bilagsdelen, så energikonsulenten kan slå op i dem i forbindelse
med udførelse af energimærkningen.

2.3 Retningslinier

Håndbogens Generelle og Konkrete del indeholder Energistyrelsens
retningslinier. Disse er inddelt i:

 regler

 anbefalinger

 vejledninger

 eksempler

Det er en forudsætning, at energikonsulenten forstår disse begreber og
vigtigheden af dem. Begreberne bliver brugt i Håndbogen til at angive
præcist, i hvilket omfang energikonsulenten skal følge en retningslinie eller
har en valgmulighed.

Begreberne er defineret i det følgende.

2.3.1 Regler

Regler er retningslinier, som energikonsulenten skal følge uden
undtagelse. Hvor der ikke gives nogen valgmulighed, er der tale om en
regel. En regel kan også være beskrevet ved, at ordet ”skal” indgår i
teksten. Langt størstedelen af håndbogens retningslinier er regler for,
hvorledes energikonsulenten skal arbejde.

2.4 Anbefalinger

Anbefalinger er retningslinier, der overlader et vist skøn til
energikonsulenten. Anbefalinger er formuleret med et ”bør” i Håndbogen
og overlader et vist skøn til energikonsulenten om at følge anbefalingen
eller ej. Hvis energikonsulenten vælger ikke at følge en anbefaling, skal
det begrundes i energimærkningen og energikonsulenten skal på FEM-
sekretariatets anmodning kunne begrunde, at det valgte er mindst lige så
rigtigt som det anbefalede.

2.4.1 Vejledninger

Vejledninger er retningslinier, der er ment som en hjælp til
energikonsulenten og som denne frit kan vælge at følge eller lade være.
Vejledninger er formuleret med et ”kan”. Energikonsulenten behøver ikke
begrunde i energimærkningen, hvorfor en vejledning ikke følges.
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2.4.2 Eksempler

Regler, anbefalinger og vejledninger er i visse tilfælde forklaret med
eksempler, der illustrerer, hvordan man skal forstå den enkelte regel,
anbefaling eller vejledning. Eksemplerne er vejledning til forståelse af de
bagvedliggende retningslinier.

2.5 Begreber

2.5.1 Energimærkningen

"Energimærkningen" omfatter både det arbejde, som energikonsulenten
lægger i at registrere bygningen, udføre beregningerne, udarbejde
besparelsesforslag, indberette og registrere energimærkningen, og det
slutprodukt ("energimærkningsrapporten"), som energikonsulenten ender
med at levere til rekvirenten / køberen.

2.5.2 Energimærkningsrapporten

"Energimærkningsrapporten" er betegnelsen for det slutprodukt, som
energikonsulenten leverer til rekvirenten på baggrund af
energimærkningen.

Rapporten indeholder selve energimærkningen, og herunder
energikonsulentens anbefalinger om rentable besparelsesforslag, der kan
udføres på ejendommen.

Kapitel 10 Energimærkningens indhold i Håndbogens Konkrete del
beskriver, hvad energimærkningsrapporten indeholder. Eksempler på
energimærkningsrapporter for forskellige typer ejendomme findes i bilag
40.

Energimærkningsrapporten udarbejdes i et standardiseret format og
indeholder oplysning om bygningens beregnede energiforbrug. Rapporten
omfatter blandt andet hoveddata, konklusion og det endelige
energimærke.

2.5.3 Energimærke

Energimærket viser bygningens/ejendommens vægtede forbrug af varme
og el, udtrykt på en skala fra A1 til G2, hvor A1 er det bedst opnåelige
energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.
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3 Energimærkningens omfang

3.1 Afgrænsning

Ved vurderingen af, om der skal ske energimærkning, kan
energikonsulenten gennemgå følgende trin for at vurdere om en bygning
skal energimærkes, og om energikonsulenten kan udføre
energimærkningen. Der henvises endvidere til bilag 34 Oversigtsskema
for den nye energimærkningsordning og Spørgsmål og svar på
www.femsek.dk

Der henvises endvidere til begrebsbestemmelserne i
energimærkningsbekendtgørelsens § 1.

3.1.1 Hvornår skal der energimærkes?

Når der i henhold til loven skal foretages obligatorisk energimærkning.
Dvs. der skal foreligge en af følgende situationer, som udløser
energimærkning:

 salg

 overdragelse

 udleje

 krav om regelmæssig energimærkning

 nybyggeri

Der henvises i øvrigt til kapitel 3.2 Obligatorisk energimærkning og bilag
34 Oversigtsskema for den nye energimærkningsordning.

3.1.2 Hvad skal energimærkes?

Som udgangspunkt skal alle bygninger, hvor der anvendes energi til
regulering af indeklimaet, energimærkes. Hovedreglen og de følgende
undtagelser findes i energimærkningsbekendtgørelsen §§ 2, henholdsvis
§§ 3-5.

Afgørende for, om en bygning er omfattet af kravet til energimærkning, er
bygningens anvendelse i henhold til BBR-registreringen. BBR-
anvendelseskoden er afgørende for, om bygningen falder ind under en af
undtagelserne i § 3 eller 4.

http://www.femsek.dk/
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I visse tilfælde kan en bygning været angivet med en status som
ejerlejlighed i BBR-registreringen. Også i disse tilfælde er det BBR-
anvendelseskoden, der afgrænser om bygningen skal energimærkes.

En ejendoms BBR-anvendelseskode er kun angivet i BBR-registreringen
med teksten for koden og ikke med den tilhørende talkode. Både talkoder
og de tilhørende tekstbeskrivelser fremgår dog af bilag 06 BBR
anvendelseskoder.

Eksempel på BBR-registrering af boligenhed

Bygningen er udskilt som ejerlejlighed

Række-, kæde- eller dobbelthus

Det er bygningens opvarmede etageareal, der skal energimærkes. Areal,
der kun opvarmes til mindre end 15 grader indgår i energimærkningen,
men vægter ikke i forhold til selve energimærket. Se kapitel 12 Hoveddata.

Hvis en ejendom består af flere bygninger med forskellige BBR-koder, er
det fortsat den type energikonsulent, der er beskikket til at energimærke
den givne bygningstype, som skal energimærke den enkelte bygning.

Af § 5 fremgår undtagelser, der altid gælder, uanset BBR-kode, bl.a.
såfremt en bygnings bruttoareal er under 60 m².

Der henvises i øvrigt til kapitel 3.5 Bygninger omfattet af energimærkning
og 3.6 Bygninger undtaget for energimærkning.

3.1.3 Hvem kan udarbejde energimærkningen?

Det fremgår af § 7 i energimærkningsbekendtgørelsen med senere
ændringer, hvilken type energikonsulent, der kan udarbejde en given
energimærkning. Energikonsulenternes kompetencer fremgår af kapitel
4.7 Energikonsulentens kompetence til at energimærke.

Visse ejendomme kan både energimærkes af en energikonsulent for
enfamiliehuse og af en energikonsulent for flerfamiliehuse m.v. Det gælder
bl.a. række-, kæde- og dobbelthuse (BBR-kode 130) og flerfamiliehuse
med vandret skel (BBR-kode 140) – i begge tilfælde kun hvor det samlede
etageareal for ejendommen ikke overstiger 500 m².

I disse tilfælde kan rekvirenten frit vælge, hvilken type energikonsulent
man ønsker at benytte.
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Der henvises i det hele til oversigten over kategorier af bygninger og hvilke
energikonsulenter, der kan energimærke dem, i bilag 34 Oversigtsskema
for den nye energimærkningsordning.

3.1.4 Hvordan skal der energimærkes?

Når det ligger fast, at en bygning skal energimærkes, afgøres det i
henhold til § 6 i energimærkningsbekendtgørelsen, hvordan
energimærkningen udarbejdes.

Hovedreglen i § 6 er, at energimærkningen udføres for den enkelte
bygning, uanset om bygningerne er beliggende på samme ejendom eller
flere ejendomme, som er beliggende ved siden af hinanden, jf. § 6. stk. 2.

Uanset denne hovedregel kan der i følgende tilfælde udarbejdes fælles
energimærkningsrapport for flere bygninger, som er beliggende på samme
ejendom eller flere ejendomme, som er beliggende ved siden af hinanden,
uanset om de måtte være adskilt af vej eller sti:

 nye, helt eller delvist sammenhængende enfamiliehuse (række-, kæde-
dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (BBR-kode
130) med ensartet samlet etageareal, uanset om husene har samme
ejer

 eksisterende bygninger, som har samme anvendelseskode, forudsat at
bygningerne har samme ejer eller samme opvarmningsform

Såfremt energimærkningen kan udarbejdes for en enkelt bygning eller en
gruppe af bygninger, er det op til rekvirenten af energimærkningen – efter
rådgivning fra energikonsulenten – at afgøre om man vælger
energimærkning af den enkelte bygning eller samlet for hele ejendommen.

Ved en samlet energimærkning forstås at den udføres samlet, og at data
for alle bygninger indberettes under samme energimærkningsnummer,
således at den samlede masse af bygninger får ét energimærke.
”Energikonsulentens bygningsgennemgang” i energimærkningsrapporten
kan dog fortsat beskrives bygningsvis.

Eksempel på samlet energimærkning

Ejendommen består af tre bygninger, som er opført
i 1930, 1950 og 1980. Der laves én
bygningsgennemgang for hver bygning, da de har
forskellig klimaskærm, som beskrives under
”Energikonsulentens bygningsgennemgang” i den
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fælles energimærkningsrapport, som indberettes
med ét energimærkningsnummer.

3.2 Obligatorisk energimærkning

Energimærkning er lovpligtigt i følgende tilfælde:

 ved nybyggeri og ombygninger, der sidestilles med nybyggeri

 ved salg af fast ejendom

 ved overdragelse af brugsret til en andel, anpart eller ideel anpart (dog
først fra 1. juli 2008)

 ved udlejning (dog først fra 1. juli 2008)

 regelmæssigt hvert 5. år for:

o alle bygninger, som ejes af offentlige institutioner m.v. som
nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af
energibesparelser i bygninger. Indtil 1. januar 2008 skal der
kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det
samlede etageareal af bygninger på pågældende ejendom
er 1.500 m² eller derover.

o andre ejendomme med et samlet etageareal på over 1.000
m². Det påhviler ejeren af ejendommen at lade den
regelmæssige energimærkning udarbejde. Indtil 1. juli 2008
skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når
det samlede etageareal af bygninger på pågældende
ejendom er 1.500 m² eller derover.

Ved nybyggeri eller ombygninger, der sidestilles med nybyggeri, skal
energimærkningen foreligge inden ibrugtagningen, jf. § 16 i
energimærkningsbekendtgørelsen.

Ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret skal energimærkningen
foreligge ved salget, udlejningen eller overdragelsen af brugsretten, jf. §§
6-8 i energimærkningsloven. Derved får køber, lejer eller modtageren af
brugsretten mulighed for at sætte sig ind i ejendommens energiforhold, før
vedkommende beslutter om de vil investere i eller leje ejendommen.

Energimærkning skal i de øvrige tilfælde foretages regelmæssigt for at
sikre en løbende opfølgning på disse bygningernes energimæssige
forhold.

Det er en pligt for offentlige institutioner og virksomheder at opsætte
udførte energimærkninger, så de er synlige for brugere af bygningen.
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3.3 Ansvar for udførelse af energimærkningen

Ansvaret for at der foreligger den obligatoriske energimærkning foreligger
rettidigt påhviler juridisk og økonomisk:

 bygherren ved nybyggeri, hvor der er sket projektsalg

 sælgeren af en fast ejendom

 overdrageren af en andel, anpart eller ideel anpart

 ejeren af en bolig, der udlejes

 ejere af bygninger over 1.000 m²

 den offentlige forvaltning i øvrigt

Ved salg af en ejerlejlighed eller overdragelse af brugsret til en andels-
eller anpartslejlighed kan ejeren af ejerlejligheder / andelshaveren,
anpartshaveren eller aktionæren i et boligfællesskab til enhver tid kræve,
at ejendommens ejerforening / boligfællesskabet snarest muligt og uden
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beregning stiller en gyldig energimærkning til rådighed, jf. §§ 6, stk. 4 og 8,
stk. 4 i energimærkningsloven.

Køber af en ejendom, eller modtageren af en brugsret til en
andelslejlighed eller anpart er berettiget til at lade energimærkningen
udarbejde for sælgers eller overdragers regning, såfremt dette sker inden
for en rimelig frist efter påkrav til sælger eller overdrager. Parterne kan
ikke ved aftale fravige dette til skade for køber. En "rimelig" frist er i
bemærkningerne til lovforslaget for energimærkningsloven vurderet til 6-12
måneder. Købers eventuelle inddrivelse af udgifterne til energi-
mærkningen er et civilretligt søgsmål.

Udlejer af en ejendom straffes iht. energimærkningslovens § 32 med
bøde, såfremt udlejer undlader at sørge for, at lejer inden indgåelse af
lejeaftalen har fået udleveret energimærkningen for lejemålet. Ejere af
ejendomme, som skal energimærkes regelmæssigt, straffes iht.
energimærkningsbekendtgørelsen § 42 med bøde, hvis de overtræder
reglerne om regelmæssig energimærkning.

Obligatorisk energimærkning kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges
til skade for køberen / erhververen / lejeren.

3.4 Ejendomme og bygninger

Energimærkningen omfatter den enkelte bygning. Hermed menes en
konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til
regulering af indeklimaet, jf. energimærkningsbekendtgørelsen § 1, stk. 2,
nr. 2) og § 2.

Begreberne ”bygninger” og ”ejendomme” er beskrevet i
energimærkningsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 1) og 2).

I praksis udarbejdes energimærkningen for den enkelte bygning, men kan
i visse tilfælde udarbejdes samlet for flere bygninger, jf. kapitel 3.1.4
Hvordan skal der energimærkes?.

3.5 Bygninger omfattet af energimærkning

Energimærkningsordningen omfatter som udgangspunkt alle bygninger,
hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, og som anvendes til
boligformål, offentligt formål, privat handel, service eller administration. Det
fremgår af energimærkningsbekendtgørelsen §§ 1-5 om en bygning er
omfattet af den lovpligtige energimærkning.
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Eksempler Bygninger, der er omfattet af energimærkningsordningen

 Villaer
 enfamiliehuse
 flerfamiliehuse
 sommerhuse
 stuehuse til landbrug
 skoler og institutioner
 butikker og butikscentre
 kontor- og administrationsbygninger
 svømme- og idrætshaller

3.6 Bygninger undtaget for energimærkning

Visse bygninger er undtaget fra den lovpligtige energimærkning. Det
gælder ifølge energimærkningsbekendtgørelsens § 3 blandt andet visse
bygninger til erhverv (anvendelseskode i BBR anført i parentes):

 bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
skovbrug,
gartneri, råstofudvinding o. lign. (210) eller industri, håndværk m.v.
(220)

 el-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230)

 anden bygning til landbrug, industri (290)

 ejendomme, hvor over halvdelen af det samlede etageareal anvendes
til erhverv af samme type, som nævnt under de foregående punkter

Følgende andre bygninger er desuden undtaget fra energimærkning ifølge
EM-bekendtgørelsens § 4 (anvendelseskode i BBR anført i parentes):
 kirker (410)

 kolonihavehuse (540) garager med plads til et eller to køretøjer (910),
carporte (920) og udhuse (930)

Endvidere undtages følgende kategorier af bygninger uanset registrering i
BBR:
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 fritliggende bygninger med et bruttoareal på under 60 m²

 bygninger, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på
nedrivning

 bygninger, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af det
samlede etageareal

 bygninger, som er fredet efter bygningsfrednings- og
bygningsbevaringsloven

 bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende
energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens
varmeanlæg og klimaskærm

Eksempel Bygning, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af
det samlede etageareal

Tømmerhandel (BBR-kode 320) med en opvarmet
personalestue (varmerum) på 20 m² i forhold til
ejendommens samlede etageareal på 2.000 m², og
hvor der ikke anvendes energi til regulering af
indeklimaet i den øvrige del af bygningen.

Eksempler Bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende
energimæssig beregning pga. væsentlige mangler

Bygninger, hvor taget helt eller delvist mangler og
bygningen kun er overdækket af en presenning.
Gælder uanset om taget blot mangler eller er under
renovering. Et mindre grelt eksempel kunne være,
at et eller flere vinduer mangler eller er helt i
stykker. Dog skal det understreges, at selv meget
utætte vinduer ikke i sig selv undtager en bygning
for krav om energimærkning i henhold til § 5, stk. 1,
nr. 5.

Det er energikonsulentens ansvar at være bekendt med, hvilke bygninger,
der er undtaget for energimærkning og holde sig ajour med eventuelle
ændringer i energimærkningsbekendtgørelsen § 3 og 4.

3.7 Frivillig energimærkning

Bygningsejere kan til enhver tid bede en energikonsulent om at udarbejde
en energimærkning for en bygning. Såfremt der allerede eksisterer en
gyldig energimærkning, skal energikonsulenten sikre sig, at ejeren er klar
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over, at en fornyet energimærkning ikke er lovpligtig, og at der derfor er
tale om en frivillig energimærkning.

Energikonsulenten skal i disse tilfælde altid kontrollere, om der allerede
findes en gyldig energimærkning, før mærkningen udarbejdes.

Frivillige energimærkninger skal udarbejdes efter de samme retningslinier
som de lovpligtige og de vil blive underlagt samme kvalitetskontrol.
Energikonsulenten skal være beskikket til den pågældende
bygningskategori for at kunne udføre en frivillig energimærkning.
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4 Energikonsulentens beskikkelse

4.1 Typer af beskikkelse

Energikonsulenter kan beskikkes til at foretage energimærkninger, jf. § 22
i energimærkningsbekendtgørelsen, såfremt de opfylder betingelserne i
energimærkningsbekendtgørelsens § 23.

Beskikkelse kan foretages for bygningskategorien enfamiliehuse og/eller
samlet for bygningskategorien flerfamiliehuse, samt handel, service og
offentlige bygninger.

Energikonsulenter kan desuden beskikkes som interne energikonsulenter
for bygningskategorien handel, service og offentlige bygninger iht. § 24 i
energimærkningsbekendtgørelsen. Ved en intern energikonsulent forstås
en energikonsulent, der er ansat af ejendommens ejer eller administrator
til at udføre regelmæssig energimærkning i ejendommen, og som er
beskikket som intern konsulent.

Energimærkninger udarbejdet af interne energikonsulenter kan ifølge
energimærkningsbekendtgørelsens § 15 ikke anvendes i forbindelse med
salg, udleje eller overdragelse af brugsret, eller for nybyggeri. Den interne
energimærkning kan heller ikke anvendes som regelmæssig
energimærkning for offentligt ejede ejendomme, hvis institutionen er
omfattet af regler eller aftaler om gennemførelse af energibesparelser, jf.
energimærkningsbekendtgørelsens § 19.

4.2 Beskikkelse

Ansøgere, som ønsker at blive beskikkede, kan indgive deres ansøgning
elektronisk via et særligt modul på hjemmesiden www.femsek.dk.
Yderligere information om modulet og ansøgningsproceduren findes på
www.femsek.dk under punktet ”Energimærkning” og ”Bliv
energikonsulent”.

En ansøgning om beskikkelse behandles af FEM-sekretariatet, når der er
modtaget betaling af beskikkelsesgebyr. Gebyret følger
honorarbekendtgørelsens satser.

Såfremt ansøgeren godkendes som energikonsulent, kan ansøgeren
deltage i et optagelseskursus for energikonsulenter. Kurset afsluttes med
en skriftlig prøve, som ansøgeren skal bestå for at blive beskikket.

http://www.femsek.dk/
http://www.femsek.dk/
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Hvis ansøgeren ikke opfylder energimærkningsbekendtgørelsens krav til
teoretisk uddannelse, kan ansøgeren vælge at dokumentere sin teoretiske
uddannelse ved at bestå en teoretisk adgangsprøve, som Energistyrelsen
har udarbejdet. FEM-sekretariatet vil informere ansøgeren herom i
forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Ansøgning om
godkendelse af uddannelse ved deltagelse i teoretisk adgangsprøve skal
være indgivet inden den 1. april 2007. En meddelt godkendelse af denne
uddannelse bortfalder ikke. Der henvises til
energimærkningsbekendtgørelsens § 23, stk. 4 og 5.

Beskikkelse forudsætter følgende:

 Betalt beskikkelsesgebyr

 Eventuelt bestået teoretisk adgangsprøve (kun ved ansøgning før
1.april 2007)

 Bestået optagelseskursus

Beskikkelsen som energikonsulent er personlig og gælder i tre år fra
beskikkelsesdatoen. Denne fremgår af en afgørelse fra Energistyrelsen og
et diplom, som Energistyrelsen udsteder til energikonsulenten.

Alle nybeskikkede energikonsulenter bliver udtaget til skrivebordskontrol af
de tre første energimærkninger, de indberetter, jf. kapitel 9.2.4
Skrivebordskontrol.

4.3 Bevarelse af beskikkelse

Beskikkede energikonsulenter er forpligtet til at følge de til enhver tid
gældende love og bekendtgørelser og andre retningslinier, som udsendes
direkte fra Energistyrelsen eller via FEM-sekretariatet.

For at bevare sin beskikkelse skal energikonsulenten betale et årligt
grundgebyr og desuden deltage i de kurser eller orienteringsmøder, som
ordningen udbyder, og som Energistyrelsen har gjort obligatoriske.

Energikonsulenten skal til enhver tid sørge for at holde sig ajour med
lovgrundlaget for ordningerne, Håndbogens retningslinier og yderligere
retningslinier, som publiceres til energikonsulenterne via ordningernes
nyhedsbreve. Nyhedsbreve og al kommunikation mellem FEM-
sekretariatet og energikonsulenterne udsendes pr. mail. Det er en
forudsætning for at kunne fungere som energikonsulent, at man er
indstillet på dette og har en aktiv e-mail adresse.

Energikonsulenten skal udføre energimærkningen i henhold til
Håndbogens retningslinier og kan – efter vurdering i den konkrete sag – i
tilfælde af grove eller gentagne alvorlige fejl få inddraget sin beskikkelse.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 01.01.2007
Side 4-3

4.4 Genbeskikkelse

Kriterierne for genbeskikkelse fremgår af
energimærkningsbekendtgørelsens § 25.

FEM-sekretariatet udsender senest 6 måneder før udløbet af beskikkelsen
erindring til energikonsulenten om, at beskikkelsen udløber. I praksis vil
sekretariatet på forhånd tilkendegive, om energikonsulenten opfylder
kriterierne for genbeskikkelse iht. energimærkningsbekendtgørelsen i §
25, stk. 3 om indberetning af et givent antal energimærkninger i
beskikkelsesperioden.

Energikonsulenten kan herefter vælge at søge om genbeskikkelse ved at
indbetale nyt beskikkelsesgebyr.

Såfremt energikonsulenten ikke opfylder betingelserne i § 25, stk. 3 skal
vedkommende indgive fuld ansøgning om genbeskikkelse ved at
dokumentere mindst 3 års relevant erhvervsmæssig praksis inden for de
sidste 5 år, jf. § 23.

Såfremt energikonsulenten vælger ikke at søge om genbeskikkelse
udløber beskikkelsen automatisk ved udgangen af den treårige
beskikkelsesperiode.

Der kan søges om genbeskikkelse i henhold til § 25 i op til ét år efter
udløbet af beskikkelsen, jf. § 28, stk. 2.

4.5 Ophør af beskikkelse

4.5.1 Udmeldelse af ordningen

Beskikkede energikonsulenter kan udmelde sig af ordningen ved at
meddele dette til FEM-sekretariatet. Udmeldelse skal ske skriftligt ved e-
mail eller brev til FEM-sekretariatet. Udmeldelse medfører samtidig
bortfald af beskikkelsen.

4.5.2 Inddragelse af beskikkelse

Energistyrelsen kan inddrage energikonsulenters beskikkelse iht.
energimærkningsbekendtgørelsen § 34, hvis vedkommende:

 begår grove eller gentagne alvorlige fejl i sit arbejde som
energikonsulent

 har modtaget en advarsel, som nævnt i § 33, stk. 2, og begår
yderligere alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser
som nævnt i § 34, jf. dog § 33, stk. 4
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 ikke længere opfylder betingelserne i
energimærkningsbekendtgørelsens kapitel 7 for at være beskikket
energikonsulent

Den forberedende behandling af sager vedrørende inddragelse af
beskikkelse foretages af FEM-sekretariatet. Afgørelser om inddragelse
træffes af Energistyrelsen.

4.6 Uvildighed

Af hensyn til energimærkningernes kvalitet og troværdighed skal
energikonsulenter og de firmaer, som energikonsulenterne er ansat i, iht.
energimærkningsbekendtgørelsen § 30 være uvildige i den enkelte sag,
således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke
arbejdet som beskikket energikonsulent. Energikonsulenterne og de
firmaer, de er ansat i, er selv ansvarlige for at sikre, at de er uafhængige i
de sager, de behandler.

Energikonsulenterne og de firmaer, som energikonsulenterne er ansat i, er
ikke uvildige, hvis:

 Der er omstændigheder, der kan vække tvivl om energikonsulentens
upartiskhed

 Der er særlige personlige eller økonomiske interesser i sagens udfald

 Der er slægtsmæssig tilknytning

 Der er tilknytning til selskab, forening mv.

 Ved energimærkning af nye bygninger og ombygninger, der svarer til
nybygninger, jf. § 16, må energikonsulenten og det firma, som
energikonsulenten er ansat i, ikke have deltaget i projektering af eller
opførelsen af den nye bygning, jf. § 30, stk. 2 i
energimærkningsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har i forbindelse med konkrete afgørelser anlagt følgende
fortolkning af kravene til energikonsulenternes uvildighed:

 Energikonsulenten må ikke have været inddraget i de beregninger,
som ligger til grund for anmodning om byggetilladelse.

 Energikonsulenten må ikke foretage energimærkning af egne
ejendomme, ejendomme som har fælles ejerskab med det firma, som
energikonsulenten er ansat i, ejendomme som er ejet af nære
slægtninge eller nært tilknyttede personer.
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Overtrædelse af kravene om uvildighed kan føre til alvorlige påtaler og i
særlige tilfælde til omgående inddragelse af energikonsulentens
beskikkelse og firmaets registrering.

4.7 Energikonsulentens kompetence til at energimærke

Energikonsulenter skal være beskikket til de bygningskategorier, som de
ønsker at udføre energimærkning for.

Energikonsulenter for enfamiliehuse kan energimærke følgende
ejendomme (BBR-anvendelseskode i parentes):

 Enfamiliehuse, dvs. huse med én bolig til helårsbeboelse, enten som
fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) (120) eller som helt eller delvis
sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med
lodret adskillelse mellem enhederne) (130), hvor ejendommens
samlede etageareal er mindre end 500 m², stuehuse til en
landbrugsejendom (110) og sommerhuse (510), jf.
energimærkningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1) - 4)

 Flerfamiliehuse, herunder tofamiliehuse med vandret skel mellem
enhederne (140), hvor ejendommens samlede etageareal er mindre
end 500 m², jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 5).

Energikonsulenter for flerfamiliehuse, handel, service og offentlige
bygninger kan energimærke følgende ejendomme (BBR-anvendelseskode
i parentes):

 Flerfamiliehuse, dvs. helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse
(række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem
enhederne) (130), etageboligbebyggelse (flerfamiliehuse, herunder
tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne) (140),
kollegier (150), døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne-
eller ungdomshjem) (160), anden bebyggelse til helårsbeboelse (190)
og bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende)
(520), jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3, nr. 1) – 6)

 Handel, service og offentlige bygninger, dvs. bygninger til handel,
service og administration (BBR-anvendelseskode 310, 320, 330, 390),
til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490) og til
fritidsformål (530, 590), jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 7, stk.
3, nr. 7) – 9)

Ved bygninger med blandet anvendelse er det hovedformålet, som er
bestemmende for, hvilken energikonsulent der kan energimærke
bygningen, jf. § 7, stk. 4.
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Interne energikonsulenter kan kun energimærke ejendomme i kategorien
handel, service og offentlige bygninger, jf.
energimærkningsbekendtgørelsens § 24, jf. § 7, stk. 3, nr. 7) - 9). Ved en
intern energikonsulent forstås en konsulent, der er ansat af ejendommens
ejer eller administrator til at udføre regelmæssig energimærkning i
ejendommen, og som er beskikket som intern konsulent.
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5 Registrerede energikonsulentfirmaer

5.1 Registrering

Et firma, der beskæftiger energikonsulenter, må kun udøve virksomhed
med energimærkning af bygninger, hvis firmaet er registreret i et register,
som føres af FEM-sekretariatet, jf. § 26, stk. 1. Registreringen er betinget
af, at firmaet kan dokumentere over FEM-sekretariatet at:

 Ejeren eller mindst én ansat er beskikket som energikonsulent
 Firmaet er momsregistreret
 Firmaet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger

500.000 kr., medmindre der er indgået afdragsordning, jf. § 26, stk. 3
 Firmaet er dækket af en professionel ansvarsforsikring, jf. § 27

Et registreret energikonsulentfirma har pligt til at underrette FEM-
sekretariatet om alle ændringer i forsikringsmæssige forhold, som kan
have betydning for overholdelsen af kravet om ansvarsforsikring. Firmaet
kan pålægges bøde i henhold til energimærkningsbekendtgørelsens § 42,
såfremt reglen om ansvarsforsikring i § 27 overtrædes.

Såfremt et registreret firma ophører med at være registreret, vil dette have
betydning for de energikonsulenter, som er knyttet til firmaet. FEM-
sekretariatet påser, at energikonsulenter, der indberetter
energimærkninger, er knyttet til et registreret firma og kan til enhver tid
anmode firmaet om at fremsende dokumentation for, at det opfylder
betingelserne for registrering, jf. energimærkningsbekendtgørelsen § 31.

5.2 Forsikring for energikonsulenter

Det registrerede energikonsulentfirma skal være dækket af en
professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader,
som de energikonsulenter, der er beskæftiget i firmaet, kan pålægges
ansvaret for som følge af deres rådgivning som beskikkede
energikonsulenter.

Forsikringen skal indeholde en løbende afløbsdækning, således at der 5
år efter energikonsulentens udarbejdelse (regnet fra energimærkningens
datering) af en energimærkning er forsikringsmæssig dækning for
eventuelle ansvarspådragende fejl i mærkningen.
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De nærmere krav til forsikringens indhold og dokumentation fremgår af
energimærkningsbekendtgørelsens § 26, stk. 2, nr. 4), jf. § 27.

Forsikringskravet gælder ikke for interne konsulenter.

Et registreret energikonsulentfirma kan blive straffet med bøde for
overtrædelse af reglerne om ansvarsforsikring i § 27.

5.3 Dokumentation for energimærkning

For at kunne dokumentere energimærkningen, f.eks. hvis en
energimærkningsrapport udvælges til teknisk revision, eller en rekvirent
anlægger sag mod energikonsulenten, skal et registreret
energikonsulentfirma opbevare dokumentation for den gennemførte
energimærkning i 5 år fra indberetningsdatoen. Der henvises til
energimærkningsbekendtgørelsens § 8, stk. 6. Opbevaringspligten gælder
uanset energimærkningens gyldighedsperiode.

Dokumentation omfatter al nødvendig information om energimærkningen,
som f.eks. registrering, ejeroplysninger og fotos m.v.

Energikonsulenten skal overfor FEM-sekretariatet på forespørgsel kunne
dokumentere, under hvilke omstændigheder bygningsgennemgang og
registrering er foretaget. Det registrerede energikonsulentfirma skal derfor
som minimum opbevare følgende dokumentation i det omfang det har
ligget til grund for energimærkningen:

 Ejerens oplysningsskema

 Kopi af ejendommens BBR-meddelelse

 Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest/oplysninger om kedel
fra mærkat på kedlen

 Øvrigt materiale udleveret af ejeren, herunder oplysninger om seneste
års energiforbrug.

 Navn på evt. varmemester eller lignende, som har givet oplysninger af
betydning for energimærkningen

 Grundlag og dokumentation for energimærkningen

 Overvejelser/beregninger i forbindelse med energispareforslag, som
viste sig urentable og derfor ikke er medtaget på planen

 Arealopmålinger foretaget i ejendommen

 Driftstider i forbindelse med besparelsesforslag for ejendomme
indenfor handel, service og den offentlige sektor

 For ventilationsanlæg: Opgørelser over de nødvendige, minimale
luftstrømme i de betjente rum
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 Kopi af driftsjournaler

5.4 Udlevering og berigtigelse af energimærkning

Det registrerede energikonsulentfirma skal efter anmodning udlevere
energimærkningsrapporten i papirversion til den, der er berettiget til at få
en energimærkning udleveret efter reglerne i § 6 i energimærkningsloven.

Hvis der påvises fejl i en energimærkning kan Energistyrelsen pålægge et
registreret energikonsulentfirma:

 at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet
energimærkningen udarbejde, eller

 at betale omkostningerne ved at lade en anden energikonsulent
udarbejde en ny energimærkning til den, der har fået
energimærkningen udleveret efter § 6 i energimærkningsloven.

5.5 Uvildighed

Der henvises til kapitel 4.6Uvildighed.

5.6 Udmeldelse og inddragelse

Registreringen som energikonsulentfirma ophører umiddelbart, hvis
firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere
ønsker at være registreret som energikonsulentfirma.

Udmeldingen medfører samtidig, at energikonsulenter knyttet til firmaet,
ikke længere kan indberette energimærkninger. Hvis firmaet fortsætter
med at lade energikonsulenter, der er beskæftiget i firmaet, udarbejde
energimærkninger, kan firmaet straffe med bøde, jf.
energimærkningsbekendtgørelsens § 42, stk. 1, nr. 3), jf. § 38.

Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et energikonsulentfirma,
hvor:

 firmaet uanset advarsel herom ikke inden for en given frist berigtiger
alvorlige fejl i en energimærkning, eller

 firmaet uanset advarsel herom i væsentligt omfang overtræder
forpligtelser som nævnt i §§26, 27 og 29-31



Håndbog for energikonsulenter 2006, 01.01.2007
Side 6-1

6 Energikonsulentens ansvar

6.1 Overordnet ansvar

Energimærkning foretages på baggrund af en gennemgang af bygningen,
under hvilken alle bygningsmæssige forhold der har betydning for
bygningens energieffektivitet registreres. Gennemgangen af bygningen
skal foretages personligt af den beskikkede energikonsulent.

På baggrund af gennemgangen skal energikonsulenten foretage en
beregning af bygningens energimæssige ydeevne. Energikonsulenten skal
endvidere undersøge, om der er rentable forslag til energibesparende
foranstaltninger for bygningen.

Energikonsulenten skal på baggrund heraf udarbejde en energimærkning i
det format, som er fastlagt af Energistyrelsen for den pågældende
bygningskategori.

Når energimærkningen er udarbejdet, skal energikonsulenten indberette
energimærkningen til FEM-sekretariatet.

Energikonsulenten skal følge retningslinier i lov, bekendtgørelser,
Håndbog for energikonsulenter 2006 samt andre retningslinier udsendt af
Energistyrelsen og FEM-sekretariatet.

Energikonsulenten skal løbende følge med i opdateringer af lovgrundlag
og Håndbog for energikonsulenter 2006 og sikre sig, at energimærkningen
er udført efter de gældende retningslinier.

6.2 Rådgiveransvar

Energikonsulenten er personligt ansvarlig for at udføre energimærkningen
og udfører sit arbejde under almindeligt rådgiveransvar. Det betyder, at
energikonsulenten pådrager sig ansvar, hvis vedkommende ved løsning af
en opgave ikke udviser fornøden faglig dygtighed eller tilsidesætter
fornøden omhu (culpa-reglen), f.eks. hvis energikonsulenten overser
manglende isolering i tilgængelige tagrum.

Energikonsulentens rådgiveransvar er baseret på reglerne i ABR89.

Ifølge ABR89 pkt. 6.2 kan energikonsulenten ifalde ansvar efter dansk rets
almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved
løsning af opgaven.
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Ifølge ABR89 pkt. 6.2.4 hæfter rådgiveren i forbindelse med sin
rådgivningsopgave ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Erstatningskrav kan afgøres enten af voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed eller af domstolene.

6.3 Ansvarsperiode og dokumentation

Energikonsulentens ansvar for energimærkningsrapporten gælder i 5 år
fra datoen for energimærkningen.

Pligten til at opbevare dokumentation for energimærkningen påhviler det
registrerede energikonsulentfirma, jf. kapitel 5.3 Dokumentation for
energimærkning.

6.4 Ansvar for registrering af bygningsforhold

For at beregne energiforbruget i bygningen og vurdere de
energibesparende foranstaltninger er det en grundlæggende
forudsætning, at energikonsulenten registrerer bygningen korrekt. Det er
energikonsulentens ansvar, at alle bygningsdele, der indgår i
beregningerne til energimærkningsrapporten, bliver registreret i det
omfang, det er nødvendigt for at sikre en korrekt energimærkning og et
tilstrækkeligt fundament til at vurdere de energibesparende
foranstaltninger.

Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og udarbejde
energimærkningen samt indberette energimærkningen. Energikonsulenten
indestår personligt for, at de indtastede oplysninger i energimærkningen er
korrekte. Det er energikonsulentens ansvar, at registreringen har et sådant
omfang, at den kan bruges til at fastlægge data til beregning og
beskrivelse i energimærkningen.

Energikonsulenten kan bruge fagligt kvalificeret personale til at udføre de
dele af registreringen, som med fordel kan uddelegeres. F.eks. opmåling
af arealer til en landmåler eller anden tekniker, herunder en teknisk
assistent. Men ikke til f.eks. en studentermedhjælp eller ikke-fagligt
uddannet person.

Energikonsulenten kan overlade indtastningsarbejdet til en assistent eller
sekretær. Ansvaret for korrekt indtastning af oplysningerne er fortsat
energikonsulentens. Der henvises til kapitel 6.6 Energikonsulentens
egenkontrol.
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Afvigelse fra ovenstående retningslinier kan medføre inddragelse af
godkendelsen som energikonsulent.

Det fremgår af Håndbogens Konkrete del, hvilke data energikonsulenten
skal registrere til brug for energimærkningsrapporten. I det omfang,
energikonsulenten skal følge konkrete metoder til at registrere dele af en
ejendom, er det specifikt beskrevet i Håndbogen.

6.5 Sprog

Energikonsulenten skal anvende et letforståeligt sprog målrettet
forbrugerne (ikke-fagfolk). Indforståethed og forkortelser skal undgås.
Energikonsulenten må gerne anvende firmabetegnelser, som f.eks.
”Rockwool”, i forbindelse med beskrivelse af eksisterende forhold, men i
forbindelse med forslag til energibesparelser bør der anvendes generelle
betegnelser som ”isolering”, ”pladebeklædning”, ”ovenlysvindue” mv.

6.6 Energikonsulentens egenkontrol

Det er energikonsulentens ansvar, at alle de nødvendige oplysninger er
indsamlet og bearbejdet, og at de færdige energimærkningsrapporter
opfylder ordningens krav. Selv afskrivningsfejl fra kladden til
energimærkningsrapporten kan medføre fejl, som kan blive
ansvarspådragende for energikonsulenten.

For at sikre kvaliteten af sit arbejde skal energikonsulenten overholde
retningslinierne for konsulentansvar som beskrevet ovenfor.
Energikonsulenten skal endvidere kontrollere, at oplysningerne i
energimærkningsrapporten er korrekte, før data indberettes til FEM-
sekretariatet og rapporten udleveres til rekvirenten.

Energikonsulenten skal særligt kvalitetssikre inden for de tre områder
nedenfor, som også er særligt omfattet af Energistyrelsens kvalitetssikring,
jf. kapitel 9.2 Energistyrelsens kvalitetssikring.

6.6.1 Data og beregninger

Energikonsulenten skal sikre, at alle opmålinger, ejeroplysninger og
beregninger af f.eks. U-værdier, b-faktorer og reduktion i antal timers
varmetab for varmeanlæg m.m. er korrekte.

6.6.2 Forslag til besparelser

Energikonsulenten skal give anbefalinger til rentable besparelsesforslag,
dvs. besparelser, der har en rentabilitet større end 1,33.
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6.6.3 Fritekstfelter

Energikonsulenten skal udfylde alle de tekstfelter, som skal være udfyldt i
henhold til retningslinierne i Håndbogen og skrive sine bemærkninger i et
præcist, kort og lettilgængeligt sprog for ikke teknikere.
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7 Aftalegrundlag

7.1 Aftaleseddel

Aftalesedlen er energikonsulentens dokumentation for grundlaget for
energimærkningen, som det er aftalt med rekvirenten. Aftalesedlen er et
vigtigt grundlag for behandling af eventuelle senere klager. Uden en
skriftlig aftaleseddel ville energikonsulenten risikere ikke at kunne
dokumentere grundlaget for energimærkningen i tilfælde af en eventuel
erstatningssag mod vedkommende eller ved klage til Energistyrelsen over
energimærkningen.

Inden energikonsulenten registrerer ejendommen bør der derfor foreligge
en aftaleseddel, der er underskrevet af energikonsulenten og rekvirenten
eller dennes befuldmægtigede, og som:

 præciserer at udarbejdelse af energimærkningsrapporten sker i
overensstemmelse med vilkårene i "Almindelige bestemmelser for
teknisk rådgivning og bistand ABR 89"

 tydeligt beskriver, i hvilket omfang energikonsulenten må foretage
destruktive undersøgelser af de enkelte bygningsdele

Energikonsulenten kan benytte aftaleformularen om energimærkning i
bilag 30 til Håndbogen. Bilaget skal forstås som minimumskrav til, hvad en
aftaleseddel bør indeholde. Virksomhederne kan bruge bilag 30 direkte
eller udbygge aftalen med andre oplysninger, hvis det er hensigtsmæssigt.

7.2 Ejerens oplysninger

7.2.1 Oplysninger fra ejeren

For at udarbejde en retvisende energimærkning skal energikonsulenten
indhente følgende oplysninger fra ejeren af en ejendom:

 Udfyldt Ejeroplysningsskema (bilag 05), herunder oplysninger om evt.
planlagte bygningsforandringer

 BBR-ejermeddelelse eller alternativt oplysninger om ejendommens
bruttoareal og opvarmet areal, samt oplysninger om ejendommens
anvendelse

 Kopi af oplysninger om kedel fra mærkat fra seneste kedeleftersyn
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 Kopi af driftsjournaler for ejendomme omfattet af krav hertil, jf. § 21,
stk. 1, nr 2) i energimærkningsbekendtgørelsen

 Navn og adresse m.v. samt oplysninger om evt. administrator

 Kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og
omkostninger til samme

 Evt. oplysninger om enhedspriser for vand og el (energikonsulenten
kan alternativt gennemføre beregningerne på standardpriser ud fra
bilag 31)

 Oplysninger om afregning af varme i flerfamiliehuse

 Kopi af evt. hulmursattest

 Bygningstegninger

 Oplysninger om evt. ventilations- og køleanlæg

Energikonsulenten skal gøre ejeren opmærksom på, at energimærkningen
kan blive af ringere kvalitet, hvis ejeren ikke udleverer ovenstående
oplysninger. Energikonsulenten bør indhente ejerens underskrift på
ejeroplysningsskemaet, jf. Afsnit 7.2.2 Energikonsulentens brug af
ejeroplysningsskema.

Hvis energikonsulenten ikke kan skaffe oplysningerne fra ejeren, skal det
fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten.

Såfremt en ejendom er omfattet af et dødsbo skal ejeroplysningerne
indhentes hos administrator.

7.2.2 Energikonsulentens brug af ejeroplysningsskemaet

Energikonsulenten bør bruge bilag 05 som ejeroplysningsskema, når
ejeren af ejendommen vælger at give oplysninger om ejendommen til
energimærkningsrapporten.

Energikonsulenten kan lægge oplysningerne fra ejeroplysningsskemaet til
grund for sin energimærkning, hvis ejeren har skrevet under på skemaet.
Energikonsulenten skal dog – ud fra sin erfaring og almindeligt
rådgiveransvar – vurdere oplysningerne i overensstemmelse med reglerne
for registrering af ejendommen.

Hvis energimærkningen bliver baseret på forkerte oplysninger om
bygningen, kan det føre til, at energikonsulenten udarbejder en
energimærkningsrapport med fejl og giver forkerte anbefalinger om
energibesparende foranstaltninger. Det kan igen påføre modtageren af
energimærkningen større udgifter til energibesparende foranstaltninger,
end det var forudset. Den ekstra udgift kan kræves erstattet af
energikonsulenten i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
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Om nødvendigt kan der anlægges sag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed eller ved en domstol.

Energikonsulenten skal derfor skønne om de oplysninger, som ejeren har
givet, er rigtige. Skønnet skal energikonsulenten basere på sin faglige
viden, herunder konkret viden om bygninger fra forskellige perioder.

Hvis oplysningerne om forbrug baseres på oplysningerne fra andre end
ejeren, så bør dette fremgå meget tydeligt af energimærkningsrapporten,
da der eventuelt kan blive tale om et erstatningsansvar. Ejeren af en
bygning er i øvrigt ikke forpligtet til at levere oplysninger om energiforbrug
m.v., for at der kan gennemføres en energimærkning.

Hvis energikonsulenten er i tvivl, bør de givne oplysninger kontrolleres.
Viser det sig, at ejerens oplysninger er forkerte, skal energikonsulenten
skrive dette i energimærkningsrapporten og bruge de korrekte oplysninger
til at lave energimærkningen.

Energikonsulenten skal henvise til ejeroplysningsskemaet som
dokumentation for oplysningerne.

Hvis ejeroplysningerne indeholder udsagn om isolerings- eller
efterisoleringstilstand af diverse konstruktioner, bør energikonsulenten ved
sin gennemgang af bygningen vurdere sandsynligheden af disse
oplysninger og ved uoverensstemmelser anføre dette i
energimærkningsrapporten.

Hvis ejeroplysningerne indeholder udsagn om hårde hvidevarer, bør
energikonsulenten ved sin gennemgang af bygningen vurdere
sandsynligheden af disse oplysninger og ved uoverensstemmelser anføre
dette i energimærkningsrapporten.

7.3 Økonomiske aftaler, honorarer og gebyrer

Der er fastsat maksimumgebyrer for enfamiliehuse og mindre
boligejendomme. For de bygninger, for hvilke der er fastsat maksimale
honorarer, er de maksimale honorarer altid baseret på det samlede
etageareal for ejendommen i henhold til registreringen i BBR, uanset om
de faktiske forhold afviger fra BBR-registreringen.

Energikonsulentens honorar for enfamiliehuse og flerfamiliehuse op til 500
m² må ikke overstige den maksimale honorarsats, der er fastsat i
honorarbekendtgørelsen. Gebyr for energimærkning er inkluderet i
honorarsatserne. Det samme er eventuelle udlæg, f.eks. udlæg til
opmåling eller til destruktive undersøgelser, jf. honorarbekendtgørelsens §
16.
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For flerfamiliehuse på 500 m² og større, samt for bygninger for handel,
service og offentlig sektor er der fri prisdannelse.

Energistyrelsen har fastsat en standard aftaleseddel, som bør benyttes
ved indgåelse af aftaler om energimærkning, jf. kapitel 7-1, Aftaleseddel.
Det skal fremgå af aftalesedlen, hvilket honorar der er aftalt mellem
energikonsulenten og rekvirenten.

Rekvirenten kan i henhold til § 18 i honorarbekendtgørelsen klage over
energikonsulentens fastsættelse af honorar til Energistyrelsen.
Bekendtgørelsen findes på ordningens hjemmeside www.femsek.dk.

http://www.femsek.dk/
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8 Indberetning af energimærker

8.1 Adgang til indberetning

Energikonsulenten kan kun indberette energimærkninger til FEM-
sekretariatet, såfremt vedkommende er knyttet til et registreret
energikonsulentfirma, jf. § 28, stk. 3 i energimærkningsbekendtgørelsen.

Såfremt energikonsulenten ikke er knyttet til et registreret firma, vil
beskikkelsen blive sat i bero, indtil energikonsulenten eller et nyt firma
meddeler FEM-sekretariatet, at man har ansat energikonsulenten og
dækker denne forsikringsmæssigt. Der bliver samtidig spærret for
muligheden for at foretage indberetninger.

Interne energikonsulenter er dog undtaget fra kravet om at være tilknyttet
et registreret energikonsulentfirma.

8.2 Frist og procedure for indberetning

Energikonsulenten skal foretage bygningsgennemgangen højst 4 uger før
indberetning af energimærkningen og sikre, at energimærkningen er
aktuel på indberetningstidspunktet. Det er energikonsulentens ansvar at
alle data er fuldt opdateret på indberetningstidspunktet.
Fristen på 4 uger gælder dog ikke ejendomme, der ikke kan
energimærkes som mindre ejendomme eller bygninger i henhold til
ordlyden i energimærkningsbekendtgørelsens § 4. For sådanne
ejendomme kan energimærkningen udføres inden for følgende frister:
For hver 10.000 m² etageareal gives der en måneds frist mellem
besigtigelse og indberetning. Dvs. en ejendom på 45.000 m² skal
indberettes inden 5 måneder efter besigtigelse, og en ejendom på 200.000
m² skal indberettes inden for en 20 måneders frist.

Det er også for disse ejendomme fortsat energikonsulentens ansvar, at
energimærkningen er aktuel på indberetningstidspunktet, og at alle data er
fuldt opdateret på indberetningstidspunktet.

Indberetning af energimærkninger sker elektronisk via hjemmesiden
www.femsek.dk. En energimærkning får gyldighed, når energikonsulenten
har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og FEM-
sekretariatet har tildelt energimærkningsrapporten et
energimærkningsnummer. En indberetning er dog først komplet ved
indberetning af både XML-fil og den deraf genererede pdf-fil.

http://www.femsek.dk/


Håndbog for energikonsulenter 2006, 01.01.2007
Side 8-2

Energistyrelsen stiller særlige krav til indberetningsformatet, som
beregningsprogrammerne skal opfylde.

I det følgende gives en overordnet beskrivelse af principperne ved
indberetning af en energimærkning (dele af det beskrevne kan ligge
implicit i det anvendte beregningsprogram, og energikonsulenten vil derfor
ikke nødvendigvis møde alle dele af processen i praksis):

Energikonsulenten skal logge sig på Energistyrelsens
indberetningssystem ved at gå ind på hjemmesiden:
indberetning.femsek.dk. Ved at angive sit konsulentnummer og et
individuelt password identificerer energikonsulenten sig for systemet.

Energikonsulenten sender herefter en datafil (XML-format) med data om
energimærket til indberetningssystemet. Datafilen produceres af
beregningsprogrammet til dannelse af energimærkningen.
Indberetningssystemet foretager herefter kontrol af oplysningerne i data-
filen. Det undersøges blandt andet om energikonsulentens beskikkelse er
gyldig, om energikonsulenten er beskikket til at udarbejde energimærkning
for den givne bygningstype m.v. Endvidere undersøges det, om datafilen
er i det korrekte format og om værdierne holder sig inden for nogle forud
definerede grænseværdier. Derefter returnerer indberetningssystemet den
godkendte datafil til energikonsulenten. Denne fil indeholder den originale
datafil, hvor energimærkningsnummer og indberetningsdato er indsat.

På grundlag af energimærkningsnummeret udskriver energikonsulentens
beregningsprogram selve energimærkningen i form af en PDF-fil, som
herefter indberettes til Energistyrelsen via beregningsprogrammet på
samme måde som beskrevet ovenfor. Såvel datafilen som pdf-filen med
energimærkningsrapporten lagres hos Energistyrelsen. Oplysningerne
knyttes endvidere til OIS, så husejeren via OIS kan se at der er lavet en
energimærkningsrapport for bygningen og udskrive pdf-filen derfra.

Hvis energimærkningsrapporten indeholder fejl af et sådant omfang, at der
skal udarbejdes en ny rapport, skal energikonsulenten indberette en ny
energimærkningsrapport og sende den nye rapport til rekvirenten med
angivelse i rapportens kommentarfelt af, hvilken rapport
(energimærkningsnummer) som den nye rapport erstatter.

Den nye rapport udarbejdes for energikonsulentens egen regning. Det er
ikke tilladt at udstede et tillæg (allonge) med rettelserne og sende den til
rekvirenten.

8.3 Beregningsprogrammer

Energimærkningen baseres på en beregning af bygningens
energimæssige ydeevne. SBI har udviklet den metode, som
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energikonsulenter skal anvende. Metoden er beskrevet i SBI-anvisning
213 om bygningers energibehov – beregningsvejledning. SBI har også
udviklet et beregningsprogram, der understøtter beregningsmetoden.

Forskellige softwareudbydere har udviklet programmer, der kan anvendes
til at beregne bygningens energimæssige ydeevne. Programmerne er
bygget op med SBI’s beregningsprogram som kerne og giver mulighed for
at foretage en indberetning, der automatisk overholder ovenstående krav,
til Energistyrelsen. Energikonsulenten kan foretage indberetning ved hjælp
af et af disse programmer, eller ved hjælp af et program, som
energikonsulenten eller dennes firma har udviklet, og som opfylder
ovenstående krav.

Ved kvalitetskontrol, hvor beregningerne bliver kontrollerede, vil
energimærkningen blive vurderet ved hjælp af SBI’s beregningsprogram.

8.4 Betaling af gebyr for energimærkninger

Energikonsulenten betaler et gebyr pr. indberettet energimærkning.
Fakturering for gebyret foretages månedligt af FEM-sekretariatet på vegne
af Energistyrelsen. De aktuelle gebyrer for ordningerne fremgår af
honorarbekendtgørelsen og www.femsek.dk.

http://www.femsek.dk/
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9 Kvalitetssikring

9.1 Organisation for kvalitetssikring

Energistyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen, og
træffer alle afgørelser vedrørende eventuel sanktion som følge af udført
kvalitetssikring eller tekniske revision.

Kvalitetssikringen udføres af FEM-sekretariatet og den tekniske revisor,
som beskrevet nedenfor.

9.1.1 FEM-sekretariatets rolle

FEM-sekretariatet har ansvaret for at følge den løbende kvalitetssikring
ved at følge resultaterne af de forskellige former for kvalitetssikring og
udtage energimærkninger til teknisk revision ved den eksterne, tekniske
revisor., jf. nedenfor under afsnit 9.1.2. Teknisk revisor.

FEM-sekretariatet påser endvidere al opfølgning på kvalitetssikringen, idet
man indstiller til Energistyrelsen, hvis der bør ske påtale, advarsel eller
sanktioner som følge af en af nedenstående kvalitetssikringer.

9.1.2 Teknisk revisor

Den tekniske revision varetages af Dansk Energi Management med
tilhørende tekniske revisorer. Den tekniske revisor udfører alene tilsyn på
ejendommene med de udførte energimærkninger (såkaldte ”tilsynssager”
eller ”markkontroller”). Den tekniske revisor udfører skrivebordskontroller,
jf. kapitel 9.2.4 Skrivebordskontrol, hvis FEM-sekretariatet er inhabilt.

Den tekniske revisor afleverer vurderingen af tilsynet i en rapport til
Energistyrelsen, som sendes fra den tekniske revisor til FEM-sekretariatet.
Sekretariatet vurderer ud fra rapporten om der bør ske påtale, advarsel
eller sanktion og indstiller sin vurdering til Energistyrelsen, som træffer
afgørelse i sagen.

9.2 Energistyrelsens kvalitetssikring

Det er væsentligt, at den udarbejdede energimærkning er af høj kvalitet og
opfylder ordningens anvisninger. Derfor udfører Energistyrelsen løbende
kvalitetssikring af de indberettede energimærkninger. Formålet med
kvalitetssikringen er at sikre, at brugerne af ordningerne kan have tillid til
den information, som gives i ordningerne. Dette opnås gennem en
kombination af velkvalificerede energikonsulenter, gennemarbejdede
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retningslinier for energikonsulenternes arbejde og kvalitetskontrol af
energikonsulenternes arbejde.

Den samlede kvalitetskontrol af energikonsulenternes arbejde finder sted
på følgende niveauer:

 Automatiseret screening

 Elektronisk screening

 Manuel screening

 Skrivebordskontrol

 Teknisk revision (markkontrol)

Kvalitetssikringen fritager ikke energikonsulenterne for ansvar i relation til
deres ydelser. Energikonsulenten skal bidrage til gennemførelsen af
kvalitetssikringen, men energikonsulenten er normalt ikke til stede under
den tekniske revisors gennemgang af bygningen.

Kvalitetskontrollen vurderer, om energimærkningen og den fremlagte
dokumentation er i overensstemmelse med Håndbogens retningslinier.
Det er væsentligt, at selve energimærkningen indeholder alle de krævede
oplysninger. Kvalitetskontrollen vil derfor vurdere indberetningen på
baggrund af de indberettede data i energimærkninger og tager ikke
hensyn til oplysninger, som burde have fremgået af energimærkningen,
men i stedet fremgår af bilag, breve etc. Kvalitetskontrollen inkluderer
desuden en vurdering af energikonsulentens dokumentation for den
gennemførte energimærkning, herunder anvendelsen af oplysningerne i
ejeroplysningsskemaet i forbindelse med gennemførelsen af
energimærkningen.

Energistyrelsen vil på baggrund af resultaterne af kvalitetskontrollen
foretage de nødvendige skridt til sikring af et højt kvalitetsniveau for
energimærkningerne.

9.2.1 Automatiseret screening

Denne screening sker automatisk i forbindelse med indberetningerne.
Under screeningen valideres indholdet af datafelterne.
Indberetningssystemet afviser automatisk indberetninger med helt
åbenlyse fejl. De fejl, som automatikken opdager, er f.eks.

 Forkerte formater af indberettede data (f.eks. BBR-numre med
bogstaver i)

 Usandsynlige data (f.eks. på grund af kommafejl)

 Manglende data (f.eks. bygninger uden informationer om
ydervæggene)
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Indberetningssystemet vil indeholde grænseværdier for acceptable
størrelser af en række inddata samt fornuftige advarselsniveauer for visse
parametre, hvor energikonsulenten skal bekræfte at inddata er korrekte.
Hvor der er opstillet grænseværdier, vil indberetningssystemet afvise
indberetninger, som ligger uden for grænserne, jf. beskrivelse af
indberetningsproceduren i afsnit 8.2 Frist og procedure for indberetning.

9.2.2 Elektronisk screening

Denne screening foretages på basis af en statistisk gennemgang af
databasen efter prædefinerede kriterier. Formålet er at finde de
indberetninger, som adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. Et
eksempel kan være, at der er opstået mistanke om, at visse
energikonsulenter ikke anvender korrekte U-værdier for vinduer. For at
finde frem til energikonsulenter, som angiver U-værdier, som ikke er
typiske for eksisterende byggerier, kan der i systemet foretages specifikke
søgninger på disse parametre. Selv om indberetningerne ligger indenfor
de acceptable grænser, kan der ofte være grund til at se nærmere på
indberetninger, som i gennemsnit ligger udenfor normalområdet. Fundet af
værdier udenfor normalområdet kan enten føre til kontrol af en enkelt
energikonsulent, eller – såfremt et stort antal energikonsulenter ligger
udenfor det man ville forvente – f.eks. føre til, at Håndbogens retningslinier
præciseres.

9.2.3 Manuel screening

Manuel screening indebærer en avanceret statistisk analyse af tendenser
og mønstre i de indberettede energimærkninger. Formålet er at vurdere
udviklingen i ordningerne. Her kan der være tale om særlige tekniske
fokusområder eller f.eks. energikonsulentens brug af kommentarfelter.

9.2.4 Skrivebordskontrol

Skrivebordskontrollen de forhold i energimærkningen, som kan
kontrolleres ”på skrivebordet”, dvs. uden besigtigelse af ejendommen.

Skrivebordskontrollen indeholder en vurdering af, at der er helhed i
energimærkningerne, og at konsulenten har forstået principperne for
energimærkning/skrivebordskontrol, samt rigtig udfyldelse af
energimærkningen, sammenhæng i registrerede oplysninger, rigtige
energispareforslag, etc.

Skrivebordskontrollen indeholder blandt andet:

 Kontrol af om energimærkningen umiddelbart forekommer korrekt
gennemført
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 Kontrol af energimærkningens ejendomsoplysninger – dvs. check i OIS
af indberettet adresse

 Kontrol af energikonsulenternes indberettede data, herunder en
vurdering af om de virker sandsynlige

 Kontrol af energikonsulenternes anvendelse af de kommentarfelter,
som indgår i energimærkningerne, dvs. om de er korrekt anvendte, jf.
Håndbogens krav

 Kontrol af energikonsulenternes fritekster i forbindelse med
kommentarer, statusbeskrivelser, forslag med videre, jf. Håndbogens
krav

På baggrund af gennemgangen vil der blive foretaget en samlet vurdering
af den indberettede energimærkning. Skrivebordskontrollen kan føre til, at
energikonsulenten udtages til teknisk revision.

Alle nybeskikkede energikonsulenter bliver udtaget til skrivebordskontrol af
de tre første energimærkninger, de indberetter.

9.2.5 Teknisk revision

Den tekniske revision omfatter en besigtigelse på ejendommen med
henblik på at konstatere, om energikonsulentens registreringer i
ejendommen er udført i henhold til håndbogens krav. Den tekniske revisor
skal bl.a. vurdere om:

 Det er de korrekte inddata, der er anvendt i forbindelse med
beregningerne

 Besparelsesforslagene opfylder Håndbogens krav

 Der mangler besparelsesforslag, som burde have været med

 Energikonsulentens dokumentation for energimærkningen er
tilstrækkelig fyldestgørende

9.3 Energikonsulentens rolle ved kvalitetssikring

Energikonsulenten skal sikre sig al nødvendig dokumentation for de
indhentede oplysninger. Dokumentationen skal opbevares i 5 år efter
indberetningen af energimærkningen. Pligten til opbevaring af
dokumentation påhviler det registrerede energikonsulentfirma, jf. kapitel 5-
3. Energikonsulenten skal efter anmodning fremlægge dokumentationen
for Energistyrelsen eller på dennes vegne for FEM-sekretariatet eller den
tekniske revisor.

De tekniske revisorer fremsender deres udkast til rapporter til
energikonsulenten til kommentering inden for en nærmere angiven
tidsfrist. Energikonsulenten bør i egen interesse kommentere udkastet
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med henblik på sikre, at rapportens faktuelle indhold er så korrekt som
muligt. Energikonsulenten vil som minimum få en frist til kommentering på
10 arbejdsdage.

Energistyrelsen vil forinden der træffes afgørelser på baggrund af
kvalitetssikringen foretage partshøring af energikonsulenten efter
forvaltningslovens bestemmelser.
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10 Energimærkningens indhold

I dette kapitel gennemgås indholdet af de tre kategorier af
energimærkninger:

 Energimærkning af enfamiliehuse
 Energimærkning af flerfamiliehuse
 Energimærkning af handel, service og offentlige bygninger

Til sidst gennemgås hvorledes energimærkningen adskiller sig for
sommerhuse og for nye bygninger.

Gennemgangen sker ud fra energimærkningens opbygning og beskriver
det færdige indhold af de enkelte felter. De konkrete krav til, i hvilket
omfang energikonsulenten skal registrere en ejendom eller bygning m.v.
fremgår altid af de fagspecifikke kapitler 10 Energimærkningens indhold til
kapitel 32 Solceller.

Der tages udgangspunkt i energimærkningen for enfamiliehuse
(eksisterende bygninger). For flerfamiliehuse angives, hvor mærkningen
adskiller sig fra energimærkningen for enfamiliehuse. For handel, service
og offentlige bygninger angives, hvor mærkningen adskiller sig fra
flerfamiliehuse.

Underindekseringen 1.1.1 etc. henviser til de med blåt markerede
hovedoverskrifter i energimærkningerne. Der henvises til eksemplerne i
bilag 32 og de indsatte sider af samme.
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10.1Energimærkning af enfamiliehuse (eksisterende
bygning)

Ejendomsoplysninger
Her vises de konkrete data for den ejendom, der energimærkes. Alle felter
skal være udfyldt. Gyldighedsdatoen svarer til datoen for besigtigelsen af
ejendommen.

Energimærkningsnummeret identificerer mærkningen entydigt og tildeles
af FEM-sekretariatet i forbindelse med energikonsulentens indberetning af
energimærkningen.
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Udgifter inkl. Moms og afgifter.
Her vises ejendommens samlede årlige omkostninger til opvarmning,
inklusive opvarmning af varmt brugsvand. Omkostningerne oplyses
inklusive afgifter, herunder faste afgifter, og altid inklusive moms.

Forbrug:
Her vises ejendommens årlige varmeforbrug. Forbruget i enfamiliehuse er
det beregnede varmeforbrug på basis af en ”standardanvendelse” af
bygningen. Ved at angive et beregnet forbrug har køber, lejer eller
erhverver mulighed for at sammenligne forskellige tilbud på et ensartet
grundlag.

Varmeforbruget angives med alle de forskellige varmekilder der anvendes,
dvs. også f.eks. supplerende elopvarmning, el til varmepumper m.v.

Det beregnede varmeforbrug omfatter alt varmeforbrug til drift af
bygningen (inkl. forbrug til opvarmning af varmt brugsvand), men ikke
forbrug i distributionssystemer udenfor bygningen. Dette forbrug kan dog i
visse tilfælde indgå i det aflæste forbrug under punktet ”Oplyst
varmeforbrug”.

Energimærke
Her vises energimærket, som har en skalaværdi fra A1 til G2.
Skalaværdien fastsættes på baggrund af en beregning af bygningens
energimæssige ydeevne. Håndbogens bilag 1 specificerer de mulige
skalaværdier for energimærker for enfamiliehuse.

Rentable besparelsesforslag
Her vises en liste over de rentable besparelsesforslag, som
energikonsulenten kan pege på i ejendommen. Besparelsesforslagene
angives med følgende oplysninger:

 Kort beskrivelse af besparelsesforslaget
 Den årlige energibesparelse målt i energienheder
 Den årlige besparelse målt i kr. inkl. moms
 Den skønnede investering målt i kr. inkl. moms
 Tilbagebetalingstid for investeringen

Forslagene nummereres, dog uden prioritering. Under
”Energikonsulentens bygningsgennemgang” på side 4 i energimærkningen
indsætter energikonsulenten en uddybende beskrivelse af de enkelte
forslag.

Effekten af besparelsesforslagene beregnes enkeltvis, som om det
konkrete forslag isoleret set er det eneste, der gennemføres. Der må
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derfor ikke optræde forslag, som indholdsmæssigt omfatter (dele af) de
samme bygningsdele.

Eksempel

Hvis der er udarbejdet et forslag om at udskifte en
dyse i en kedel, må der ikke optræde et forslag om
helt at udskifte kedlen. Det er alene det forslag,
som giver de største besparelser der skal fremgå af
besparelsesforslagene.

Feltets størrelse tilpasser sig indholdets omfang. Energikonsulenten skal
kun skrive i feltet, hvis der er forslag til besparelser.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er alle forslag til besparelser,
som fører til forbedringer af energimærket. De besparelser, som forbedrer
energimærkets skalaværdi, er alene de besparelser, som fører til
forbedringer i ejendommens ydeevne, jf. SBi-anvisning 213: Bygningers
energibehov.

Besparelsesforslag, som normalt ikke ændrer energimærkets skalaværdi,
er fx:

 Besparelser på energiforbrug, som ligger udenfor ejendommens
klimaskærm, f.eks. hvis der gennemføres besparelsesforslag på
ændring af udendørs belysning

 Forslag til besparelser på forbrug af koldt vand

Uanset at disse forslag måske ikke påvirker energimærket, skal
energikonsulenten dog foreslå energibesparelser på disse områder, hvor
det er rentabelt.

Forklaring

Her gengiver en fast tekst betingelserne for energikonsulentens angivelse
af rentable besparelsesforslag.
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Besparelser og finansiering
Her vises en oversigt over:

 Samlet varmebesparelse
 Samlet elbesparelse
 Samlet vandbesparelse
 Investeringsbehov
 Den samlede besparelse ved de rentable forslag
 Ydelse ved kreditforeningslån
 Besparelse efter udgifter til lån er betalt

Det forudsættes, at finansieringen sker i forbindelse med anden
kreditforeningsbelåning. Stiftelsesomkostninger i forbindelse med
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låntagning er således ikke medtaget. Ved ordningens start (2006) tages
der udgangspunkt i et 4 % fastforrentet lån (20-årigt lån, optaget til kurs
100). Denne forudsætning vil løbende blive justeret af Energistyrelsen og
tilpasset det aktuelle renteniveau.

De aktuelle forudsætninger for belåning vil blive meddelt konsulenterne via
de officielle nyhedsbreve og desuden lagt ud på FEM-sekretariatets
hjemmeside www.femsek.dk.

Konklusion
Konklusion i fast tekst og de foreslåede besparelsers samlede, beregnede
effekt på energimærkets skalaværdi.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 10-7

Alle forslag, som fremgår af ”Rentable besparelsesforslag”, indgår i
beregningen af energimærket.

Lånetype
Her beskrives den forudsatte lånetype i form af en fast tekst.

Her vises en oversigt over energibesparelsesforslag, som vil være
fornuftige at foretage, hvis bygningsdelen renoveres af andre årsager.

Energikonsulenten skal tage udgangspunkt i de planlagte/overvejede
bygningsforandringer, som ejeren har anført i Ejeroplysningsskemaet og
rådgive om, hvordan de planlagte forandringer kan foretages
energieffektivt.

De økonomiske omkostninger ved at gennemføre disse forbedringer
anføres ikke, idet en del af omkostningerne vil være indeholdt i de
påtænkte renoveringer.

Nederst på siden findes et kommentarfelt, som energikonsulenten i
prioriteret rækkefølge og i henhold til Håndbogens Konkrete dels
retningslinier for kommentarer til energimærkningen skal bruge til at
anføre:

1. hvis energimærkningen dækker mere end én ejendom eller hvis
energimærkningen kun omfatter en enkelt bygning på en ejendom

2. om nye bygninger opfylder bygningsreglementets krav.
3. hovedkonklusionerne vedrørende ejendommens (eller

ejendommenes) energiforhold ved bl.a. at fremhæve de forslag,
som i særlig grad kan forbedre ejendommens energieffektivitet.

4. en begrundelse for, hvorfor økonomisk rentable energispareforslag
i den konkrete sag evt. ikke kan anbefales.

5. øvrige bemærkninger til energimærkningen og ejendommen,
herunder evt. forbehold. Se eksemplerne i bilag 40

6. om energimærkning af et sommerhus er udført som
energimærkning af helårsbeboelse eller som en begrænset
gennemgang, og at der i sidstnævnte tilfælde ikke er anført forslag
til besparelsesmuligheder, da disse normalt ikke er rentable.

7. særlige kommentarer vedrørende de enkelte bygninger
8. kommentarer om særligt energiforbrugende installationer (f.eks.:

swimmingpools, serverrum, kølerum mv.), som ikke indgår i
energimærkningen.

9. bemærkninger til arealopgørelsen, herunder hvis rekvirenten er
blevet informeret om forskelle mellem det opmålte areal og areal i
henhold til BBR-registreringen, og i hvilket omfang arealerne indgår
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i det beregnede energimærke, hvis der er arealer, som er opvarmet
til mindre end 15 °C

10.bemærkninger om eventuelt utilgængelige rum
11.kommentarer til forholdet mellem det oplyste og det beregnede

varmeforbrug

Energikonsulentens bygningsgennemgang
Her beskrives de oplysninger om ejendommens energimæssige
egenskaber, som energikonsulenten har registreret ved sin gennemgang
af ejendommen.

Oplysningerne er inddelt efter bygningsdele i en række punkter markeret
med en blå overskrift.
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Hver blå overskrift er inddelt i en række underpunkter, markeret med et
rødt punkt. Her beskriver energikonsulentens sin registrering af en
bygningsdel.

Registreringen er inddelt i energikonsulentens status og forslag til
energibesparelser. Status er energikonsulentens beskrivelse af
bygningsdelens aktuelle egenskaber. Besparelsesforslagene
nummereres, og numrene genbruges på energimærkningens forside
under ”Rentable besparelsesforslag”.

Energikonsulenten inddeler bygningsdelene i henhold til koder for
bygningsdele i bilag 32, Koder for bygningsdele.
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Oplyst varmeforbrug
Her anføres ejerens oplyste udgifter til varme inkl. moms og afgifter,
varmeforbruget (f.eks. liter olie/år), samt den periode (normalt 1 år), hvori
udgifterne er opgjort.

Bygningsbeskrivelse
Her vises hoveddata for ejendommen, som defineret i kapitel 12
Hoveddata:

 Opførelsesår
 År for væsentlig renovering
 Varme
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 Supplerende opvarmning
 Boligareal ifølge BBR
 Erhvervsareal ifølge BBR
 Opvarmet areal (energikonsulentens opgørelse)
 Anvendelse ifølge BBR
 Kommentar til BBR-oplysninger

Faste forudsætninger
Her anføres de energipriser inklusive moms, der er anvendt i
beregningerne.

For varmen skal der både angives enhedspris og den faste afgift på
varmen.

For energi og vand kan der anvendes aktuelle energipriser, eller der kan
anvendes standardenhedspriser, som udmeldes af Energistyrelsen. De
anvendte standardpriser skal være aktuelle på indberetningstidspunktet.
De udmeldte energipriser fremgår af bilag 31 Energipriser. Der udmeldes
ikke faste priser for fjernvarme på grund af de særligt store variationer i
omkostninger, som findes her.

Hvad er energimærkning?
Her beskrives formålet med energimærkningen i en fast tekst.

Yderligere oplysninger
Her beskrives en række yderligere oplysninger om energimærkningen i
faste tekster:

 Forbehold for priser
 Hvordan læses energimærkningen?
 Klagemulighed
 Inspiration til energibesparelser

Her angiver energikonsulenten sine kontaktoplysninger, bl.a. i form af sit
navn og sin adresse mv., dato for bygningsgennemgangen og sit
energikonsulentnummer.
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10.2Energimærkning af flerfamiliehuse (eksisterende
bygninger)

Energimærkningen af flerfamiliehuse (herunder tofamiliehuse og mindre
flerfamiliehuse <500 m²) foretages på samme måde som for
enfamiliehuse, dog med de undtagelser, der gennemgås i dette afsnit.

Beregnet varmeforbrug
Oplysningen indgår ikke i energimærkningen for flerfamiliehuse.
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Oplyst varmeforbrug
Her vises ejerens oplysninger om seneste års aflæste forbrug, som er
klimakorrigeret af energikonsulenten, så de svarer til et normalt år.

Varmeforbruget klimakorrigeres og korrigeres for aflæsningsperiodens
længde ved hjælp af graddøgn, idet det antages, at 30 % af forbruget går
til varmt vand og andet, som ikke er klimaafhængigt. Ved korrektion
anvendes graddøgn fra DMI. Landsgennemsnit kan anvendes.

Desuden vises den periode, som det oplyste forbrug og de oplyste udgifter
er opgjort for.

Besparelser og finansiering
Oplysningen indgår ikke i energimærkningen for flerfamiliehuse.

Besparelser og investeringsbehov
Her vises besparelsesmulighederne som for enfamiliehuse, dog uden
finansieringsforslag og beskrivelse af lånetype.

Kommentarer til energimærkningen
Energikonsulenten skal angive de samme oplysninger som anført for
enfamiliehuse. Energikonsulenten skal desuden angive sine:

 bemærkninger til driftsjournaler i flerfamiliehuse og handel, service og
offentlige bygninger

Sådan opgøres varmeregningen
Her beskriver energikonsulenten, hvilke principper der er anvendt ved
udarbejdelsen af forbrugsregnskabet, herunder bl.a. om varmeregningen
er opgjort efter målt forbrug eller efter areal, og om der er sket korrektion
for udsat beliggenhed.

De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter
Her vises ejendommens samlede forbrugsudgifter fordelt på de enkelte
lejemål. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt efter arealet af de enkelte
boligenheder.
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10.3Energimærkning af handel, service og den
offentlige sektor

Energimærkningen for handel, service og offentlige bygninger er identisk
med mærkningen for flerfamiliehuse, eksisterende bygninger, på nær:

Ejendomsoplysninger
Bemærk, at såfremt der er tale om en energimærkning, der er udført af
”interne energikonsulenter”, skal energimærkningen påføres følgende
bemærkning:
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Internt mærke: Må ikke anvendes ved salg, udleje eller overdragelse af
brugsret.

Bemærkningen skal indsættes umiddelbart under energikonsulentens
navn og firma.

Bemærk, at når der i eksemplet på modstående side også er angivet
elforbrug, skyldes det at der i eksemplet ud over olie også anvendes el til
supplerende opvarmning.
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10.4Energimærkning af sommerhuse

Sommerhuse kan energimærkes som et helårshus (eksisterende eller nyt
enfamiliehus) eller efter en forenklet metode, hvor der ikke foretages
beregning af forbruget.

I sidstnævnte tilfælde er energimærkningen identisk med
energimærkningen for enfamiliehuse på nær:
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Beregnet varmeforbrug
Her vises ikke noget beregnet forbrug men alene en fast tekst, der
forklarer om den forenklede energimærkning.

Følgende punkter udgår desuden af energimærkningen:

 Rentable besparelsesforslag
 Besparelser og finansiering
 Besparelsesforslag ved renovering
 Faste forudsætninger
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10.5Energimærkning af nye bygninger

Energimærkningen for nybyggeri, er for alle bygningstyper identisk med
mærkningen for eksisterende bygninger, på nær:

For nye enfamiliehuse udgår feltet ”Oplyst varmeforbrug”, idet alene det
beregnede varmeforbrug vises på forsiden. For nye flerfamiliehuse m.v.
angives ”Oplyst varmeforbrug” på forsiden som ”0” eller efterlades blot
med tomme felter.

Der angives ingen ”Rentable besparelsesforslag”, men alene en fast tekst,
som angiver at der ingen forslag er, suppleret med energikonsulentens
individuelle begrundelse for dette.

”Besparelser og finansiering” fremvises heller ikke.
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Læsevejledning til Konkret del

Håndbogens Konkrete del indledes med et kapitel, som beskriver
indholdet af de enkelte kategorier af energimærkninger.

Herefter følger et kapitel om, hvordan man energimærker den enkelte
bygningskategori, og et kapitel om de hoveddata for bygningen, der skal
være på plads før man kan udføre en energimærkning.

Resten af den Konkrete del består af en række fagkapitler, som følger
strukturen i Statens Byggeforskningsinstituts beregningskerne Be06. Hvert
fagkapitel er inddelt i fire faste afsnit:

 Generelt
 Registrering
 Data til beregning af energiforbrug
 Besparelsesforslag

Formålet med denne inddeling er at give energikonsulenten en metode til
indsamling af de data, der skal indgå i den endelige energimærkning.
Registreringen af bygningen er den proces, der foregår på ejendommen,
ved besigtigelsen. Data til beregning af energiforbrug er de beregninger,
som foregår ved energikonsulentens skrivebord på baggrund af de
registrerede data.

I det omfang, der er afgørende forskelle på, hvordan energikonsulenten
skal registrere en ejendom inden for bygningskategorien flerfamiliehuse
eller handel, service og offentlige bygninger, i forhold til et enfamiliehus, er
det fremhævet i det konkrete afsnit om registrering eller data i fagkapitlet.

Besparelsesforslag beskriver i hvilket omfang energikonsulenten som
minimum skal angive besparelsesforslag for et fagområde, og giver
eksempler på konkrete forslag.
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11 Energimærketyper opsætning

Dette kapitel beskriver de enkelte typer af energimærkninger, og
hvorledes energikonsulenten overordnet set skal udføre dem.

Kapitlet gennemgår først den grundlæggende beregningsmetode for
energimærkningen for eksisterende ejendomme. Herefter gennemgås,
hvorledes energikonsulenten skal beregne varmetabet på baggrund af de
registrerede data.

Herefter gennemgås de grundlæggende principper for energikonsulentens
registrering af en ejendom. Der gennemgås følgende bygningskategorier:

 Nye bygninger
 Flerfamiliehuse med vandret skel
 Række-, kæde- og dobbelthuse
 Sommerhuse
 Ejendomme med flere bygninger
 Bygninger med blandet anvendelse
 Interne energimærkninger

Retningslinierne for energikonsulentens registrering af de enkelte
bygningsdele fremgår af Konkret del, fagkapitlerne 10 Energimærkningens
indhold til kapitel 32 Solceller.

11.1Beregningsmetode

Energikonsulentens beregningsmetode for energimærkning bygger på den
energirammeberegning, som er beskrevet i SBi-anvisning 213: Bygningers
energibehov. Energirammen omfatter leveret energi til ejendomme til
opvarmning, ventilation, varmt vand, køling samt belysning i bygninger,
der ikke er boliger.

På baggrund af energikonsulentens registrering, beregnes ejendommens
ydeevne.

Energirammen omfatter ikke distributionstab i fjernvarmeledninger,
konverteringstab i fjernvarmeværker, effektiviteten i kraftvarmeværker
mm., som den enkelte bygningsejer ikke har indflydelse på.
Distributionstab fra varmeledninger i en fælles bebyggelse medtages dog i
beregningerne.

Energikonsulenten skal vurdere en bygnings energiramme ved at
sammenholde elforbruget og hhv. gas, olie og fjernvarmeforbruget. Ved
sammenholdningen anvendes en faktor på 2,5 på elforbruget. Dette
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betyder, at elforbruget målt i kWh vægter betydeligt mere end
varmeforbruget, bl.a. svarende til de typiske prisforskelle mellem de to
energiformer. I opgørelsen af elforbruget indgår alene elforbruget til
bygningsdrift dvs. til fx pumper, ventilatorer, brændere på kedler,
varmepumper og belysning i bygninger, der ikke er boliger, samt
automatik til disse anlæg.

Elforbruget til fx husholdningsapparater, fjernsyn, computere og belysning
i boliger samt til fx swimmingpools, spabade og saunaer indgår ikke i
opgørelsen. Det samme gælder edb-servere, trykluftanlæg og andre
industrilignende processer. Der henvises til kapitel ?, Øvrige el- og
vandforbrugende apparater for energikonsulentens registrering af disse.

Ved opgørelse af de enkelte parametre og ved forslag til
energibesparelser skal energikonsulenten benytte alle gældende
standarder inklusive evt. tillæg, herunder:

 SBi-anvisning 213: Bygningers energibehov
 Gældende Bygningsreglement med evt. tillæg
 DS 418, Beregning af bygningers varmetab
 DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler
 DS 439, Norm for vandinstallationer
 DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer
 DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg
 DS 469, Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium

11.2Energimærkning af eksisterende bygninger

Energikonsulenten foretager energimærkning af eksisterende ejendomme
med udgangspunkt i en bygningsgennemgang.

Generelt skal konsulentens registrering af oplysninger foregå i følgende
prioriterede rækkefølge:

1. Visuel registrering på grundlag af observationer på stedet samt målte
værdier. Teknoskopundersøgelser og andre destruktive undersøgelser
kan – forudsat ejerens tilladelse – anvendes, og skal anvendes i det
omfang det fremgår eksplicit af Håndbogen.

2. Registrering på grundlag af projekterede data eller tegningsmateriale,
såfremt projektmateriale er til rådighed og det fremgår af Håndbogen at
det kan anvendes.

3. Skønnede værdier kan anvendes i det omfang det fremgår af
Håndbogens Konkrete del, særligt kapitlerne 10 Ydervægge, tage og
gulve til kapitel 32 Solceller.
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Energikonsulenten skal følge de anvisninger, som fremgår af Håndbogens
Konkrete del om indhentning af oplysninger. Hvor energikonsulenten i
henhold til Håndbogens retningslinier skønner data, skal
energikonsulenten angive, hvilket grundlag, der ligger for skønnet.

Energikonsulenter skal arbejde efter Håndbogens retningslinier. Derved
sikres det, at energimærkningerne bliver repetérbare, dvs. at forskellige
energikonsulenter vil komme til nogenlunde samme resultat. Tolerancer i
opgørelse af data vil dog blive accepteret. Hvor intet andet er nævnt,
accepteres tolerancer på +/- 10 %.

11.2.1 Beregning af energimærket

Energikonsulenten skal for alle eksisterende ejendomme bestemme
energimærket ud fra en beregning af ydeevnen.

Energikonsulenten skal beregne ejendommens ydeevne (energiforbrug pr.
m²) og her ud fra ejendommens energimærke på en skala fra A1 – G2.

Der skal gennemføres to beregninger af ydeevnen:

 Ydeevne med de aktuelle forhold
 Ydeevne efter gennemførelse af alle rentable energibesparelsesforslag

I den første beregning bestemmes bygningens aktuelle ydeevne.
Energikonsulenten registrerer de enkelte bygningsdele ved en
bygningsgennemgang for at bestemme inddata til beregningen.

Den anden beregning foretages under den forudsætning, at de rentable
energibesparelsesforslag, som energikonsulenten peger på, er
gennemført.

Når ydeevnen er beregnet i de to tilfælde, findes energimærkerne for
ejendommen ved opslag i bilag 1 og 2.

Bygninger, der ikke opvarmes til over 15 °C skal også energimærkes.
Energikonsulenten skal lave en almindelig bygningsgennemgang og
udarbejde besparelsesforslag i det omfang det er brugerøkonomisk
rentabelt med de lave rumtemperaturer. Energimærket for bygningen
bliver beregnet på baggrund af det areal, der er opvarmet til over 15 °C.
Energikonsulenten skal i ”Kommentarer til energimærkningen” skrive, i
hvilket omfang arealerne indgår i det beregnede energimærke.

Hvis en gruppe bygningsdele med samme bygningskode har forskellige
levetider, skal energikonsulenten anvende en vægtet levetid for de
samlede bygningsdele. Energikonsulenten skal vægte levetiderne i forhold
til de enkelte bygningsdele investering.
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Eksempel

En kedel udskiftes med en færdig unit. Levetiden er
10 år for automatikken og 40-50 år for kedlen. Ud
fra den samlede investering vægtes den samlede
levetid for unit som 30 år.

11.2.1.1 Enfamiliehuse og flerfamiliehuse

Bestemmelse af bygningens energimærke sker for boliger altid ud fra
standardforudsætninger om driftstid, temperaturer mv., jf. principperne i
SBI-anvisning 213: Bygningers energibehov.

Se dog særligt kapitel 11.6 om sommerhuse.

11.2.1.2 Handel, service og offentlig sektor

For handel, service og offentlig sektor anvendes den faktuelle driftstid.

11.2.2 Beregning af energiforbrug og udgifter

Energikonsulenten beregner ejendommens samlede energiforbrug på
grundlag af det samlede varmeforbrug inkl. elforbrug til drift af
varmeanlæg mv. multipliceret med en faktor 2,5. Herefter divideres med
ejendommens samlede opvarmede areal. Dette tal anvendes til at finde
bygningens mærke (A1-G2).

Varmeforbrug til angivelse på mærkningens forside opfattes som summen
af alle former for forsyningsformer der evt. anvendes. Dvs.:

 brændselsforbrug til opvarmning (olie, gas mv.)
 fjernvarme
 elforbrug til varmt brugsvand
 elforbrug til varmepumpe
 elforbrug til rumopvarmning
 elforbrug til decentrale vandvarmere

11.2.2.1 Enfamiliehuse

For enfamiliehuse beregnes ejendommens varmeforbrug pr. m² ud fra
ydeevneberegningen, således forstået at man uddrager varmeforbruget
(inkl. alle ovennævnte kilder i det omfang de anvendes) af den samlede
ydeevne. Det beregnede varmeforbrug pr. m² multipliceres med
ejendommens opvarmede areal. Herved bestemmes ejendommens
samlede varmeforbrug, som er angivet på forsiden til venstre for
mærkeskalaen.
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Ved beregning af forbruget i kroner, regnes der med den aktuelle
varmepris og den aktuelle faste abonnementspris (fast afgift), eller den
som fremgår af den seneste årsopgørelse.

Alle omkostninger beregnes inklusive moms.

For enfamiliehuse er udgifterne til varme anført som beregnet forbrug.

11.2.2.2 Flerfamiliehuse samt handel, service og offentlig sektor

Ejendommens forbrug og udgifter til varme til angivelse på forsiden,
bestemmes på baggrund af den seneste opgørelse af varmeforbruget.
Forbruget skal klimakorrigeres samt eventuelt korrigeres for
aflæsningsperiodens længde, hvorefter udgifterne til varme for hele
ejendommen beregnes efter samme metode og med de samme priser,
som er anvendt i årsopgørelsen.

Fast abonnement skal medregnes, således at den samlede pris svarer til
det, man ville have betalt i et normalt år. Lovpligtige udgifter til
energikonsulenter skal ligeledes medregnes.

11.2.3 Beregning af finansieringsforslag

Ved beregning af finansieringsforslag tages der udgangspunkt i den
samlede mængde energibesparende tiltag i rubrikken ”Rentable
besparelsesforslag”. Forslag, som fremgår af rubrikken
”Besparelsesforslag ved renovering”, medtages ikke.

Finansieringen baseres på, at lånet optages i forbindelse med anden
låntagning i ejendommen, således at der ikke regnes med
stiftelsesomkostninger.

Besparelse pr. år ved lånefinansieret forbedring bestemmes som
forskellen på de sparede energiomkostninger og ydelserne på lånet.

Energistyrelsen fastlægger, hvilken lånetype som er relevant. Den vil blive
tilpasset det aktuelle renteniveau. Den anvendte lånetype skal være aktuel
på indberetningstidspunktet og vil fremgå af www.femsek.dk og de
officielle nyhedsbreve til energikonsulenterne. Belåningen er eksklusive
stiftelsesgebyr for lånet.

11.2.4 De enkelte besparelsesforslag

Formålet med forslagene til energibesparende foranstaltninger er at
synliggøre de rentable muligheder, der er for at forbedre ejendommens
energieffektivitet. Energimærkningen indeholder derfor en oversigt over
rentable forslag til energi- og vandbesparende foranstaltninger samt råd
om, hvordan energiforbruget i øvrigt kan reduceres.

http://www.femsek.dk/
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Forslagene og beskrivelserne heraf til energibesparende foranstaltninger
skal være handlingsorienterede. De skal være et redskab for ejere, lejere
og andre brugere, der ønsker at gennemføre energibesparelser og
dermed forbedre bygningens energimæssige ydeevne.

Energibesparelser og øget energieffektivitet er i særlig grad
omkostningseffektivt i forbindelse med renovering, ved
forbedringsarbejder, nødvendig reparation eller ved udskiftning. I disse
situationer er omkostningerne ved energibesparelser lavere, end hvis
forbedringerne foretages alene ud fra et ønske om energieffektivisering.
Dette skyldes, at der ofte kun skal betales marginale omkostninger ved at
forbedre energieffektiviteten, når der alligevel udføres andre arbejder.

Forslagene til energibesparende foranstaltninger er derfor opdelt i to
afsnit:

 Første del indeholder de rentable energibesparelsesforslag.
 Anden del indeholder besparelsesforslag, som kun er rentable, hvis

bygningen af anden grund skal renoveres.

Bygningsejeren vil blive bedt om at oplyse, om der er planlagt
bygningsændringer. Energikonsulenten skal vurdere, hvilke gode råd der i
den forbindelse kan gives for at øge ejendommens energieffektivitet.

11.2.5 Effekten af de enkelte besparelsesforslag

Effekten af de enkelte besparelsesforslag beregnes enkeltvis, som om det
enkelte forslag er det eneste, der forandres i forhold til bygningens
aktuelle tilstand.

Der foretages en beregning af bygningens samlede energibehov før
ændringen og efter ændringen. Effekten af en energibesparelse findes
som det opvarmede areal multipliceret med energibesparelsen for varme
og el.

11.2.5.1 Enfamiliehuse

Ved beregning af effekten af de enkelte besparelsestiltag skal der tages
udgangspunkt i en standardiseret anvendelse af bygningen. Effekten skal
derfor beregnes med udgangspunkt i de standardiserede driftstider og
temperaturer.

11.2.5.2 Flerfamiliehuse samt handel, service og offentlig bygninger

Ved beregning af effekten af de enkelte besparelsestiltag skal der tages
udgangspunkt i den faktiske anvendelse af bygningen. Effekten skal derfor
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beregnes med udgangspunkt i den nuværende ejers faktiske driftsforhold
(drifttider, temperaturer mv.) for:

 varmeanlæg
 klimaanlæg
 belysning

Energikonsulenten skal i den uddybende beskrivelse under
”Energikonsulentens bygningsgennemgang” anføre, hvilke driftstider og
temperaturer der er lagt til grund for beregning af besparelsesforslag.

11.2.6 Hvor langt skal besparelsesforslagene gå?

Som udgangspunkt skal forslagene tilsigte at bringe den pågældende
bygningsdel op på et energieffektivitetsniveau, der – så langt rentabiliteten
tillader det - mindst svarer til Bygningsreglementets krav, dvs. kravene i
tillæggene til bygningsreglementerne i 2005 og 2006.

I nogle tilfælde - f.eks. ved hulmur, hvor der ikke er plads til isolering bag
brystningerne og lignende tilfælde - er det ikke muligt at give rentable
besparelsesforslag, som lever op til ovenstående.

Energikonsulenten skal i disse tilfælde anføre en begrundelse for ikke at
foreslå besparelsesforslag i kommentarfeltet til beskrivelsen af
bygningsdelen.

Uopvarmede arealer skal gennemgås, og energikonsulenten skal pege på
relevante besparelsesforslag – f.eks. uisolerede rør eller uhensigtsmæssig
belysning. Det samme gælder evt. udelys.

11.2.7 Beskrivelse af besparelsesforslag

Beskrivelsen af besparelsesforslagene skal være klar og entydig, således
at modtageren af energimærkningen ved, hvad forslagene indebærer, og
hvilke forudsætninger der ligger til grund for den forventede besparelse.
Beskrivelserne omfatter:

 Kort overskrift for forslaget, som anføres under ”Rentable
besparelsesforslag”

 Uddybende beskrivelse under ”Energikonsulentens
bygningsgennemgang”.

Der skal være entydig sammenhæng mellem den korte overskrift og den
uddybende beskrivelse, således at økonomivurdering m.v. kan relateres til
det beskrevne. Alle forslag skal uddybes.
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Forslagene skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige, for at ejeren
kan stille krav om energieffektivitet ved gennemførelse af forslagene.
Beskrivelserne af de energibesparende forslag skal dog være
firmaneutrale.

Energikonsulenten skal gøre kunden opmærksom på evt. usikkerhed og
skøn, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af forslagene.
Kunden skal desuden have at vide, om det er nødvendigt at foretage
yderligere vurderinger, før forslaget gennemføres, sådan at det kan
undgås, at der igangsættes forslag på et for løst grundlag. Det vil ofte
være nødvendigt at gennemføre nærmere undersøgelser (projektforslag) –
for med større sikkerhed at finde ud af, hvad tiltagene koster, og hvor stor
besparelsen vil blive. Der kan også være andre forhold, der er behov for at
undersøge, inden igangsættelse af arbejderne.

11.2.8 Brugerøkonomisk rentabilitet

Den økonomiske rentabilitet for bygningsejeren er afgørende for, om et
investeringsforslag skal medtages i forslaget:

Rentabiliteten bestemmes som:

værdi af årlig besparelse (kr.) x skønnet levetid (år)
skønnet investering (kr.)

En økonomisk rentabilitet tager højde for, at visse investeringer har en
meget lang levetid. Sådanne investeringer kan være fornuftige at
gennemføre, selv om tilbagebetalingstiden kan være ganske lang.

Den beregnede rentabilitet er afgørende for, om et forslag skal medtages.
Alle forslag med rentabilitet større end 1,33 skal medtages.

Energikonsulenten skal derfor gennemregne relevante energibesparende
forslag og på baggrund heraf vurdere, om forslaget skal medtages.

Energikonsulenten skal være uvildig i sin rådgivning, jf. Generel del,
Kapitel 4.6 Uvildighed og skal anføre alle forslag i energimærkningen, som
er brugerøkonomisk rentable, uanset om ejeren evt. måtte give udtryk for,
at forslaget ikke vil blive gennemført.

Omregningen af besparelserne til kroner sker på basis af de enhedspriser
på energi, som fremgår af energimærkningens sidste sider.

11.2.9 Skønnede investeringsomkostninger

Alle energibesparende forslag skal prissættes, og energikonsulenten skal
anføre et overslag over omkostningerne til at gennemføre de enkelte
forslag til energibesparelse. Omkostningerne skal inkludere et skøn over
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bygningsejerens samlede udgifter i forbindelse med gennemførelse af
projektet, herunder bl.a.

 materialer
 timeløn. Omkostningerne skal baseres på, at projektet gennemføres af

professionelle håndværkere
 projekteringsomkostninger
 byggepladsomkostninger (herunder stillads)
 evt. følgeomkostninger (omlægning af el og vand) eller andet, som er

nødvendigt for at gennemføre forslaget.
 miljøomkostninger – herunder bortskaffelse af affald
 tilgængelighed. Omkostningerne skal tage højde for evt. særligt svært

tilgængelige bygningsdele

Besparelsesforslagene skal beregnes på grundlag af bygningen som
helhed. Ved beregning af en vinduesudskiftning skal der således foretages
et overslag med udgangspunkt i en samlet udskiftning af alle relevante
vinduer i bygningen, og ikke blot et overslag over omkostningerne ved at
udskifte et enkelt vindue. Tilsvarende beregnes efterisolering på grundlag
af den samlede opgave og ikke blot f.eks. en kvadratmeterpris.

Prisniveauet skal være realistisk og tage udgangspunkt i typiske
omkostninger for aktiviteten med udgangspunkt i almindeligt anvendte
produkter. Prisen skal tage udgangspunkt i det lokale prisniveau og være
aktuelle på det tidspunkt, hvor energimærkningen indberettes.
Energikonsulenten skal anvende priser fra anerkendte prisbøger,
prisoversigter i elektronisk form eller priser, der tager udgangspunkt i lokalt
prisniveau for materialer og arbejdsløn.

Energispareforslagene kan endvidere indeholde forslag til
vandbesparelser.

11.2.10 Levetid

I forslag til energibesparende foranstaltninger indgår levetiden for
foranstaltningen, jf. bilag 13 Levetider. Energikonsulenten skal anvende
levetiderne i bilaget ved beregning af energibesparelserne.

11.2.11 Oplysninger om forbrug

Ejeren bør så vidt muligt stille følgende oplysninger om ejendommens
energiforbrug til rådighed for energikonsulenten:

 Oplysninger om det seneste års forbrug af varme ved en kopi af den
senest modtagne årsopgørelse (ejendomme under 1.000 m²)
henholdsvis for perioden siden sidste regelmæssige energimærkning
(ejendomme over 1.000 m²)
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 Kopi af seneste forbrugsregnskab til rådighed (kun for
flerfamilieejendomme)

 Forsyningsselskabet for varme (alle ejendomme)
 Ejerens energiafgifter (kun erhvervsejendomme).

Forbruget skal oplyses med varmemængde, energienheder, faktiske
udgifter og afregningsperiode. Energikonsulenten skal sikre sig, at det
angivne forbrug dækker et år, evt. ved at omregne det opgivne forbrug.

For el og vand kan energikonsulenten enten anvende de faktiske
afregningspriser opgjort på samme måde som for varmen, eller de priser,
som energistyrelsen udmelder – se bilag 31 Energipriser. Såfremt ejeren
ønsker forbruget beregnet på baggrund af aktuelle energipriser, skal
energikonsulenten kun imødekomme dette, hvis ejeren fremsende
oplysninger herom til energikonsulenten.

Alle beregningerne udføres inklusive moms.

11.3 Energimærkning af nye bygninger

Ved opførelse af nye bygninger herunder ved omfattende ombygninger
svarende til en totalrenovering, skal ejeren inden ibrugtagningen lade
udarbejde en energimærkning. Tilbygninger skal dog ikke energimærkes.

Energimærkningen skal udføres som en energimærkning af en
eksisterende ejendom. Samtidig skal energikonsulenten på baggrund af
sin gennemgang af ejendommen konkludere, om den færdige bygning
opfylder bygningsreglementets krav. Nybyggeri skal alene opfylde de krav,
der stilles i Bygningsreglementerne.

11.3.1 Ansøgning om byggetilladelse

For nye bygninger skal bygningsejeren som led i ansøgningen om
byggetilladelse dokumentere, at bygningen overholder kravene i
bygningsreglementet til energiramme. Dokumentationen skal foreligge i
form af en beregning af energiramme i henhold til SBi-anvisning 213.
Bygningsejeren sender beregningen direkte til kommunen sammen med
ansøgning om byggetilladelse. Hvis der efter ansøgningen om
byggetilladelse bliver foretaget projektændringer, der har konsekvenser for
energiforbruget, skal kommunen underrettes direkte herom af
bygningsejeren.

11.3.2 Ansøgning om ibrugtagning/færdigmelding

Bygningsreglementet (for de større) ejendomme stiller krav om, at
bygningsejeren søger om ibrugtagningstilladelse, mens
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Bygningsreglementet for småhuse 98 stiller krav om, at bygningen
færdigmeldes til kommunen. I begge tilfælde skal den nye bygning
energimærkes.

Bygningsejeren skal senest på dette tidspunkt indberette evt. ændringer,
der er foretaget efter ansøgningen om byggetilladelse. Dette krav gælder
alene de ændringer, som har energimæssig betydning.

Bygningsejeren skal inden der ansøges om ibrugtagningstilladelse eller
inden bygningen færdigmeldes anmode en energikonsulent om at foretage
energimærkning af bygningen.

Først når energimærkningen foreligger, kan bygningen tages i
brug/færdigmeldes.

11.3.3 Grundlag for energimærkningen

Energikonsulenten kan ved udarbejdelse af energimærkningen tage
udgangspunkt i energirammeindberetningen for den nybyggede ejendom.
Bygningsejeren kan stille denne til rådighed for energikonsulenten i
elektronisk form.

Bygningsejeren skal i samme forbindelse så vidt muligt fremsende
dokumentation for de valgte materialer, konstruktioner og installationer til
energikonsulenten, herunder:

 tegninger
 dokumentation for bygningsdelenes isolering og U-værdier
 dokumentation for vinduernes U-værdier
 dokumentation for kedlens effektivitet
 indreguleringsrapport for ventilationsanlæg
 dokumentation for indregulering af varmeanlæg
 dokumentation for isolering af kedel og varmtvandsbeholder samt for

evt. andre tekniske installationer
 dokumentation for skjulte og utilgængelige bygningsdele, f.eks. i form

af fotos
 dokumentation for eventuelle varmepumper og solvarmeanlægs

energieffektivitet
 dokumentation for brændeovnes virkningsgrad, hvis de antages at

indgå i opvarmningen

11.3.4 Energimærkning af den færdige bygning

Energikonsulenten skal udarbejde en energimærkning for den færdige
ejendom tilsvarende en energimærkning af en eksisterende ejendom.
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Oplysninger om tidligere forbrug af varme og el skal ikke indgå i
energimærkningen.

Energikonsulenten skal desuden konkludere, om ejendommen opfylder
energikravene i bygningsreglementerne.

Energikonsulenten skal basere energimærkningen på sin registrering af
ejendommen i henhold til retningslinierne for registrering i Konkret del,
kapitel 10 Energimærkningens indhold til kapitel 32 Solceller.
Energikonsulenten kan dog anvende dokumentation for alle dele af
nybyggeriet, såfremt energikonsulenten har vurderet at dokumentationen
stemmer overens med de faktiske forhold.

Energikonsulenten skal i disse tilfælde angive den præcise kilde for
registreringen i energimærkningen.

I energimærkningen under ”Energikonsulentens gennemgang” skal
energikonsulenten anføre kommentarer til relevante dele af bygningen,
herunder kommentarer om hvorvidt bygningen opfylder de specifikke krav
i bygningsreglementet.

Energikonsulenten skal i punktet ”Kommentarer til energimærkningen”
konkludere, om bygningen lever op til bygningsreglementets krav,
herunder evt. lavenergiklasse. Energikonsulenten skal indlede feltet med
en af følgende to bemærkninger:

 Bygningen opfylder bygningsreglementets krav
 Bygningen opfylder ikke bygningsreglementets krav.

11.3.5 Beregning af energimærke for nye ejendomme

Nye ejendomme, der opfylder energirammen, skal på baggrund af
beregningen kunne tildeles følgende energimærker:

 Bygninger, som opfylder kravene til lavenergiklasse 1: A1
 Bygninger, som opfylder kravene til lavenergiklasse 2: A2
 Bygninger, der netop opfylder bygningsreglementets krav: B1

For sommerhuse, se dog Kapitel 11.6.

11.4Energimærkning af flerfamiliehuse med vandret skel

Energimærkning af flerfamiliehuse med vandret skel omfatter også
energimærkningen af den enkelte boligenhed (lejlighed). ”Sådan opgøres
varmeregningen” omfatter således dels en beskrivelse af
forbrugsregnskabet for varme, og dels en oversigt over de enkelte
lejligheders gennemsnitlige udgifter.
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11.4.1 Fordeling af udgifter til varme på de enkelte
lejligheder

I udlejningsejendomme med boliger gælder ”Lov om leje” eller ”Lov om
leje af almene boliger”. I henhold til disse love skal:

”Udgifterne i forbrugsregnskabet for varme indeholde udgiften til køb af
varme samt udgifter som følge af lov om fremme af energibesparelser i
bygninger".

Principperne for fordeling af udgifterne til varme varierer dog fra ejendom
til ejendom. Energikonsulenten må i de konkrete tilfælde søge oplysninger
om ejendommens fordeling af udgifterne. De typiske fordelingsmåder er:

11.4.1.1 Efter areal

 Efter personer
 Efter målere
 Efter fordelingstal

I nogle ejendomme med fordeling efter målere kompenseres der for udsat
beliggenhed. Kompensationen sker enten ud fra en generel tabel fra
varmemålerfirmaet, eller kompensationen sker ud fra en
varmetabsberegning.

For lejere, hvor ”Lov om erhvervsleje” gælder, er der meget større frihed
til, hvad der medtages i forbrugsregnskabet, og hvordan det fordeles. Her
kan derfor forekomme andre fordelingsmåder.

11.4.2 De enkelte boligenheders gennemsnitlige udgifter

Energikonsulenten skal bestemme de enkelte lejligheders gennemsnitlige
forbrugsudgifter til varme.

En lejligheds gennemsnitlige årlige varmeudgifter beregnes således:

ejendommens årlige varmeudgifter x lejlighedens opvarmede areal
ejendommens opvarmede areal

I nogle ejendomme vil der være et antal lejlighedstyper, som går igen i
hele ejendommen, f.eks.:

 1-værelses: 45 m²
 2-værelses: 57 m²
 3-værelses: 76 m²
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Her skal energikonsulenten indsætte disse i skemaet i energimærkningen,
og for hver type bestemme det gennemsnitlige forbrug.

I andre ejendomme er der et stort antal variationer i lejlighedsstørrelser.
Her kan energikonsulenten vælge at foretage gennemsnitsbetragtninger,
f.eks.

 Lejligheder mellem 40 og 50 m²
 Lejligheder mellem 50 og 60 m²
 Lejligheder mellem 60 og 70 m²
 Lejligheder mellem 70 og 80 m²

Kategorierne i ovenstående bør tilpasses den aktuelle ejendom. Normalt
bør en kategori ikke rumme større forskelle end 10 m². Energikonsulenten
skal overveje en hensigtsmæssig præsentation af de enkelte lejligheders
forbrug.

11.5 Energimærkning af række-, kæde- og dobbelthuse

Energimærkning af rækkehuse kan foretages som enkeltvis
energimærkning af energikonsulenter beskikket til enfamiliehuse efter
retningslinierne for enfamiliehuse. Alternativt kan energimærkningen
foretages for den samlede bebyggelse, og de enkelte rækkehuse skal så
energimærkes på samme måde som flerfamiliehuse med vandret skel,
hvor man fordeler det på typer af lejligheder. Denne energimærkning kan
udføres af energikonsulenter beskikket til flerfamiliehuse, handel, service
og offentlige ejendomme og desuden, såfremt ejendommens samlede
etageareal er mindre end 500 m², foretages af energikonsulenter for
enfamiliehuse.

11.6 Energimærkning af sommerhuse

11.6.1 Metode for energimærkning

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder,
at der ikke foretages beregning af forbruget.

Energikonsulenten skal udføre en sædvanlig bygningsbeskrivelse (status)
for sommerhuse. Energikonsulenten er derimod ikke forpligtet til at komme
med forslag til energibesparende foranstaltninger i sommerhuse.

Alternativt kan sommerhuse energimærkes som enfamiliehuse, dvs. der
foretages en beregning af energiforbruget som om sommerhuset er
helårsopvarmet. Det betyder, at det beregnede forbrug som regel vil være
langt større, end det, som forbrugeren reelt får, hvis huset kun bruges få
måneder om året. Såfremt kunden efter rådgivning fra energikonsulenten
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vælger at anvende denne metode, skal energikonsulenten kommentere
helårsopvarmningen i ”Kommentarer til energimærkningen”.

11.6.2 Energimærke for sommerhuse

Ved den forenklede metode energimærkes sommerhuse uden beregning
af husets energimæssige ydeevne. Sommerhuse tildeles da følgende
energimærke:

 F1: Nye sommerhuse, som opfylder bygningsreglementets specifikke
energikrav tildeles energimærket (skalaværdien) F1

 F2.:Sommerhuse, som opfylder de specifikke energikrav i BR-S 98
gældende indtil 1/1-2006

 G1: Sommerhuse, som er isoleret svarende til følgende U-værdier:
 tag og loft: 0,40 W/m² K
 ydervægge, kælderydervægge og skråvægge: 0,50 W/m² K
 gulve og terrændæk: 0,40 W/m² K
 og har to lag glas i vinduer
 G2: Sommerhuse, som ikke opfylder ovenstående krav

Når sommerhuse energimærkes på samme måde som enfamiliehuse,
beregnes forbruget, som om sommerhuset er opvarmet hele året.
Benyttes denne metode kan sommerhuse, som opfylder
bygningsreglementets specifikke energikrav, dog ikke tildeles et
energimærke (skalaværdi), som er dårligere end F1.

Samtidig skal energikonsulenten i feltet ”Kommentarer til
energimærkningen” kommentere dette med følgende bemærkning:

”Energimærkningen er udført som om sommerhuset er opvarmet hele
varmesæsonen. Såfremt dette ikke er tilfældet vil energiforbruget være
væsentligt lavere".

11.7Energimærkning af ejendomme med flere bygninger

En ejendom kan bestå af flere bygninger. Beregningsmetoden for
bygningers ydeevne giver imidlertid kun mening ved beregning af én
bygning af gangen. Beregningen af flere bygninger sker derfor ved, at hver
bygning beregnes for sig. Besparelsesforslagene bestemmes ligeledes for
hver bygning.

Normalt må besparelsesforslagene kun omfatte én bygning af gangen.
Hvis forslaget skal gælde for flere bygninger, skal forslaget derfor
gentages. Ved meget ensartede bygninger kan forslag dog dække flere
bygninger.
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Efterfølgende samles besparelsesforslagene i energimærkningen. Det
skal fremgå tydeligt i alle energimærkningens dele, hvad beskrivelser mv.
dækker. Fastlæggelse af energimærke A1-G2 sker ved en arealvægtning
af de forskellige bygningers energimæssige ydeevne. Der tages
udgangspunkt i de opvarmede arealer.

11.8Energimærkning af bygninger med blandet
anvendelse

Hvis en bygning indeholder blandet anvendelse, så der både er
anvendelse, som ligger under skalaværdierne i bilag 01 og skalaværdierne
i bilag 02, skal bygningen energimærkes ud fra hovedanvendelsen, dvs.
driftstid og registrering af belysning skal følge retningslinierne for
energimærkning af den anvendelsesform, der udgør hovedanvendelsen.

Eksempel Blandet anvendelse

En bygning på 1000 m² består af 800 m² flerfamiliehus (skalaværdi
bilag 01) og 200 m² butik (skalaværdi bilag 02), dvs. hele bygningen
energimærkes, som om den var et flerfamiliehus. Det betyder, at
driftstiden er 168 timer om ugen og at der ikke regnes med elforbrug
til belysning i bygningens energiforbrug til bygningsdrift.

I statusbeskrivelsen og i beskrivelsen af rentable besparelsesforslag skal
der dog tages udgangspunkt i de aktuelle anvendelser og driftstider.

Ved præcis 50%-50% fordeling af arealer på anvendelser, må konsulenten
træffe et valg om, hvad der er hovedanvendelsen og beskrive valget i
energimærkningen i feltet ”Kommentarer til energimærkningen”.

11.9Interne energimærkninger

Såfremt indberetningen af en energimærkning af en ejendom inden for
kategorien handel, service og erhverv foretages af en intern konsulent,
skal det fremgå af energimærkningen, idet denne type energimærkninger
ikke er gyldige ved salg, udleje eller overdragelse eller for nybyggeri eller
som regelmæssig energimærkning for offentligt ejede ejendomme, hvis
institutionen er omfattet af regler eller aftaler om gennemførelse af
energibesparelser, jf. energimærkningsbekendtgørelsens § 19.

Energimærkningen skal påføres følgende bemærkning af den interne
energikonsulent:

Internt mærke: Må ikke anvendes ved salg, udleje eller overdragelse af
brugsret.
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12 Hoveddata

Hoveddata omfatter alle centrale oplysninger om bygningen og dens
installationer, samt beregningsforudsætninger. Hoveddata omfatter
endvidere de grundlæggende versioner af retningslinier for
energimærkningen.

Hoveddata hentes fra:

 BBR-meddelelser
 Ejeroplysninger

12.1 Bygning

12.1.1 Navn og identifikation

Bygningen og energimærkningen skal kunne identificeres entydigt.
Energikonsulenten skal derfor angive følgende oplysninger i
energimærkningen:

 Adresse og evt. navn
 BBR-registreringsnummer
 Opførelsesår
 År for væsentlig renovering
 Oplysninger om bygningsgennemgang
 Energikonsulentens beskikkelsesnummer
 Firmaets registreringsnummer
 Energimærkningens nummer
 Energimærkningens gyldighed
 Ejerforhold

Energikonsulenten skal desuden indsætte et digitalt billede af
ejendommen i energimærkningen. Fotoet skal være i farver og opløsning
300 dpi og 40 x 54 mm.

Energimærkningen skal udskrives i farver. Dette er vigtigt, fordi fotoet og
skalaen på forsiden skal ses i farver af hensyn til læsbarhed og
forståelighed.

12.1.2 Adresse

Ejendommens adresse skal være i overensstemmelse med angivelserne i
BBR. Adressen omfatter vejnavn, nummer, postnummer og by. Såfremt
energimærkningen dækker flere ejendomme på forskellige postadresser,
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skal alle adresser anføres. Adresserne kan evt. skrives sammen, f.eks.
”Nørregade 7, 9 og 11”. Betegnelser som ”Nørregade 7 – 11” må kun
benyttes såfremt energimærkningen dækker alle ulige numre i intervallet,
dvs. 7, 9 og 11. Tilsvarende kan betegnelsen ”Nørregade 6 – 10” benyttes
for alle lige numre i intervallet, dvs. 6, 8 og 10.

12.1.3 BBR-registreringsnummer

Energikonsulenten skal anføre ejendommens BBR-registreringsnummer.
Såfremt energimærkningen dækker flere BBR-numre, skal de alle anføres
i feltet BBR-nummer og indberettes. Adressefeltet har kun plads til en
adresse, og der skal derfor i feltet ”Kommentarer til energimærkningen”
anføres, at mærkningen dækker flere ejendomme, og hvilke det drejer sig
om.

Energikonsulenten skal indhente ejendommens BBR-nummer fra BBR-
meddelelsen eller evt. ved opslag på den offentligt tilgængelige del af
www.ois.dk, jf. nedenfor.

For en ejendom består BBR registreringen af en kommunekode (tre cifre)
og et ejendomsnummer (seks cifre). En ejendom kan bestå af flere
bygninger.

Eksempel BBR registrering af en ejendom

365 – 001812 hvor 365 er kommunekoden og
001812 er ejendomsnummeret

For den enkelte bygning består BBR registreringen af BBR registreringen
for ejendommen med tilføjelse af et bygningsnummer (tre cifre).

Eksempel BBR registrering af en bygning i en Energimærkning

365 – 001812 – 001 hvor 365 er kommunekoden,
001812 er ejendomsnummeret og
bygningsnummeret 001 viser, at det er bygning nr.
1 på ejendommen

12.1.4 Opførelsesår, årstal for til- og ombygninger m.v.

Året for opførelsen af bygningen. Energikonsulenten skal hente årstallet
fra BBR-meddelelsen / www.ois.dk.
Er der sket en væsentlig til- og/eller ombygning, vil dette tillige fremgå af
BBR meddelelsen / www.ois.dk. Energikonsulenten skal i givet fald angive
dette i ”Kommentarer til energimærkningen”.
Særlige ændringer af betydning for energiforbruget (termoruder,
energiruder, efterisolering, nyt varmeanlæg osv.) noteres med årstal for

http://www.ois.dk/
http://www.ois.dk/
http://www.ois.dk/
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installation, såfremt oplysninger herom er tilgængelige. Der vil normalt
være tale om energikonsulentens iagttagelser kombineret med
ejers/brugers oplysninger.
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12.1.5 Ejer

Energikonsulenten skal i sin dokumentation anføre ejeren af bygningen og
altså ikke en evt. lejer.

Energikonsulenten skal vælge en af nedenstående kategorier

 Privat/interessentskab
 Almennyttigt boligselskab
 Aktie- anparts- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 Forening/legat eller selvejende institution
 Privat andelsboligforening
 Stat
 Amt (indtil 31. december 2006)
 Region (efter 1. januar 2007)
 Kommune

Eksempel Ejerforhold

Almennyttigt boligbyggeri under boligselskabet NBB
Kontaktperson: Inspektør Peter Hansen
Adresse: som ejendommen

Ejerforholdet fremgår ikke af energimærkningen, men skal indberettes til
FEM-sekretariatet af hensyn til Energistyrelsens statistiske opgørelser.

12.1.6 Bygningstype - Ejendommens anvendelse

Oplysninger om bygningstype fremgår ikke for alle anvendelser direkte af
energimærkningen. Oplysningen skal imidlertid indberettes til FEM-
sekretariatet af statistiske hensyn. Energikonsulenten skal både indberette
bygningens faktiske anvendelse og bygningens registrering i BBR.

Ved beregning af bygningens skalaværdi skelnes der kun mellem

 bygninger, der anvendes til boliger og
 bygninger, der anvendes til erhverv (handel, service og offentlige

bygninger).

For bygninger med blandet anvendelse, hvor hovedanvendelsen udgør
mindst 80 % af det samlede etageareal, regnes anvendelsen helt som
hovedanvendelsen (erhverv eller bolig). Eksempelvis regnes en
boligejendom med butikker, der udgør mindre end 20 % af etagearealet,
som en boligejendom. BBR – anvendelseskode har ikke betydning i denne
sammenhæng.
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12.1.7 Opvarmet etageareal

Energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal.
Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de
etager eller dele heraf, der er opvarmet til mindst 15 °C, inkl. eventuelle
opvarmede glasrum, kældre og overdækkede rum. Det opvarmede
etageareal bestemmes som beskrevet i BR95. Indeliggende trapperum,
gange og entré regnes dog for opvarmede, selv om der ikke er en
varmekilde.

En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af
bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede
kældre og tagetager. Bruttoarealet måles i et plan bestemt af oversiden af
færdigt gulv og til ydersiden af ydervæggene. I udnyttelige tagetager
medregnes alene det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv
ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side.
Ved fælles vægge mellem rum, der skal medregnes til hver sin etage,
måles til midten af den fælles væg. Rum, der går gennem flere etager
medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. Trapper,
trapperum, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage.
Det opvarmede areal fremgår ikke direkte af BBR, og energikonsulenten
skal derfor enten:

 foretage en fuldstændig opmåling af det opvarmede areal i henhold til
ovenstående beskrivelse og BR95 eller

 bestemme de uopvarmede arealer ved opmåling eller ud fra tegnings-
materiale og trække dem fra ejendommens boligareal/erhvervsareal jf.
BBR

Energikonsulenten skal herefter lægge dette areal til grund for
energimærkningen, og angive det på energimærkningens forside. Det skal
fremgå af ”Kommentarer til energimærkningen”, hvorledes
energikonsulenten har opmålt det opvarmede areal.

Hvis energikonsulenten opdager forskelle mellem det opmålte areal og
BBR-registreringen skal han oplyse det overfor rekvirenten og skrive i
”Kommentarer til energimærkningen” at rekvirenten er orienteret om dette.

Energikonsulenten kan foretage opmåling på tegninger, men
energikonsulenten skal først sikre sig, at tegningerne svarer til
virkeligheden. Der skal kontrolmåles i udvalgte rum – svarende til 10 % af
arealet (<1000 m²) hhv. 4 % (>10.000 m²). Der interpoleres mellem 1.000
og 10.000 m².

Som udgangspunkt anvendes de opmålte værdier.
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12.1.8 Hvad inkluderer boligareal/erhvervsareal?

Boligarealer/erhvervsarealer fremgår af BBR-meddelelsen. De er opgjort
efter samme princip som beskrevet for opvarmet areal.
Boligarealerne/erhvervsarealerne inkluderer ifølge BBR:

 andel i adgangsarealer, herunder trapper, elevatorer m.m. I rene
beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig-
og erhvervsenheder er disse fordelt med lige store andele på de
enheder, der har adgang hertil, uanset størrelse. For bygninger med
altangang er arealet fordelt på alle bolig- og erhvervsenheder, dvs.
også på enheder i stueetagen

 areal af samtlige beboelses- og erhvervsrum, herunder areal af rum
indenfor enheden (rum, der hænger sammen via intern trappe) i
kælder, og rum, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv

 køkken, baderum og wc-rum i kælder
 areal, der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage. Til

tagetagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes,
og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal, der -
f.eks. på grund af blokering med spær eller for lav loftshøjde - ikke kan
udnyttes til disse formål, medregnes således ikke.

Boligarealer/erhvervsarealer inkluderer ikke kælderarealer, der anvendes
til bolig/erhverv og er beliggende adskilt fra enheden.

12.1.9 Bestemmelse af de uopvarmede arealer på baggrund af
boligareal/erhvervsareal

Energikonsulenten skal bestemme de arealer, som er inkluderet i
boligarealet/erhvervsarealet (jf. ovenstående) men som ikke er opvarmet.
Energikonsulenten skal antage, at alle rum forsynet med varmekilde samt
at alle rum indenfor den isolerede del af klimaskærmen, er opvarmede.
F.eks. skal eventuelle entre'er, gange og trappeopgange uden varmekilde
betragtes som opvarmede rum, hvis de ligger indenfor den isolerede del af
klimaskærmen. Bestemmelsen kan ske ved opmåling på stedet eller ud fra
tegningsmateriale som skønnes retvisende.

12.1.9.1 Sammenligning med oplysninger i BBR

Energikonsulenten skal vurdere om det opmålte areal svarer til BBR-oplys-
ningerne om arealer.

Energikonsulenten skal i feltet ”Kommentarer til BBR-oplysningerne”
anføre om BBR-oplysningerne er korrekte og hvor dette evt. ikke måtte
være tilfældet. Ved fejl skal energikonsulenten anføre, at det er ejerens
pligt at sikre at oplysningerne i BBR er korrekte.
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12.1.10 Varme og varmekapacitet

Energikonsulenten skal ud angive den faktiske varmekilde, som anvendes
i ejendommen og som har dannet udgangspunkt for beregningerne i
mærkningen.

Energikonsulenten skal vurdere bygningens varmekapacitet ved
gennemgangen af bygningen. Vurderingen foretages for flerfamiliehuse ud
fra registreringerne i den opvarmede del af bygningen. For enfamiliehuse
er det den teoretisk beregnede varmekapacitet, som er grundlaget.

12.1.11 Brugstid

12.1.11.1 Brugstider, boliger

Energikonsulenten skal ved energimærkning af boligejendomme
forudsætte at bygningen er i brug hele tiden, dvs. 168 timer/uge.

12.1.11.2 Brugstider, handel, service og offentlige bygninger

Energikonsulenten skal ved energimærkning af handel, service og
offentlige bygninger bruge den faktiske brugstid, som fremgår af
ejeroplysningsskemaet.

12.1.12 Koder for bygningsdele

Energikonsulenten skal kode alle forslag og beskrivelser i forbindelse med
indberetningen efter kodesystemet for bygningsdele, jf. bilag 32, Koder for
bygningsdele. Koderne er en videreudvikling af SfB-kode systemet, som
er et internationalt klassifikationssystem for byggeri. Nærmere information
om SfB-systemet kan downloades på www.byg-erfa.dk.

Sfb-koderne anvendes i forbindelse med energimærkning i en forsimplet
udgave, hvor et to-cifret tal angiver nøglen til en bestemt bygningsdel.
Kodesystemet er konkret videreudviklet til indberetningssystemet for
energimærkninger og betegnes derfor ”Koder for bygningsdele”. Koderne
er specificeret som angivet i bilag 32, Koder for bygningsdele.

Hvis et forslag inkluderer tiltag med flere forskellige Sfb-koder, indberettes
forslaget alene under den kode, som er det primære i forslaget.

Hvis det fx foreslås at skifte kedel inklusive varmtvandsbeholder og
automatik, registreres forslaget alene under kode 56: Varmeanlæg
inklusive kedel.

Hvis det fx foreslås at skifte vinduer, og der samtidig forventes en
reduktion af ventilationstabet, registreres forslaget alene under kode 31:
Vinduer og døre.

http://www.byg-erfa.dk/
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Hvis det fx foreslås at installere solvarme inklusive at udskifte den
eksisterende varmtvandsbeholder med en ny, velisoleret solvarme
varmtvandsbeholder, registreres forslaget alene under kode 81: Solvarme.

12.2 Retningslinier

Energikonsulenten skal i feltet ”Kommentarer til energimærkningen”
angive følgende om, hvilke retningslinier der var gældende på tidspunktet
for udførelsen af energimærkningen:
version af Håndbog for energikonsulenter 2006
version og programbetegnelse for beregningsprogrammel
gældende bygningsreglement da der blev givet byggetilladelse
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13 Ydervægge, tage og gulve

13.1Generelt

Det er energikonsulentens ansvar, at registreringen af klimaskærmen har
et sådant omfang, at den kan bruges til at fastlægge data til beregning og
beskrivelse af energimærkningen i energimærkningens statusfelter.

13.2Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende data for alle bygninger.

 Beskrivelse af flader med varmetab
 Transmissionsreal
 Transmissionskoefficient, U
 Temperaturfaktor, b

13.2.1 Beskrivelse af flader med varmetab

Energikonsulenten skal entydigt identificere alle flader med varmetab i
bygningens konstruktion, inddelt i følgende undergrupper.

 Ydervægge
 Kælderydervægge
 Tag
 Terrændæk
 Lofter
 Gulve

For hver undergruppe skal energikonsulenten angive deres alder, areal,
materiale, tykkelse og stand. Energikonsulenten skal herunder angive,
hvorledes disse varierer i opbygning både inden for samme etageplan og
mellem forskellige etageplaner.

Energikonsulenten skal registrere ventilerede hulrum.

Energikonsulenten skal beskrive bygningsdelene i statusfelterne under
energimærkningens afsnit vedrørende bygningsgennemgang. Her skal
energikonsulenten:
 Sammenfatte de indhentede oplysninger, således at det fremstår klart

for læseren hvordan bygningen er isoleret
 Angive på hvilket grundlag oplysningerne er indhentet, herunder om

der er foretaget destruktiv undersøgelse af lukkede bygningsdele,
f.eks. ydermur eller etageadskillelse



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 13-2

 Angive evt. skøn over en bygningsdels isolering, herunder baggrunden
for skønnet. Dette gælder f.eks. en skønnet tykkelse af hulrummet eller
bindertypen i en hulmur

13.2.1.1 Eksempler på statusbeskrivelser

Eksempel Statusbeskrivelse af bygningsdel, isoleringstype og
tykkelse for helt eller delvist opvarmet kælder,
kælderydervæg, kældergulv m.m.

Kælderydervægge i opvarmede kælderrum er af 30
cm tyk beton, indvendigt beklædt med blød plade
på ca. 1,5 cm.

Eksempel Statusbeskrivelse for bygningsdel undersøgt med
teknoskopskop

Ydervæggen er 30 cm hulmur, som er efterisoleret
med granuleret mineraluld. Hulmurens isolering er
undersøgt med teknoskop i facade mod have ved
køkkenvindue, i gavl ved hjørne og i facade mod
indkørsel mellem hoveddør og vindue til
badeværelse.

Hvis energikonsulenten skønner en bygningsdel i henhold til Håndbogens
retningslinier herfor, skal baggrunden for skønnet angives i
bemærkningsfeltet til den konkrete bygningsdel.

Eksempler Statusbeskrivelse for bygningsdel, hvor isoleringen er
skønnet

Gulvenes isoleringsgrad er skønnet ud fra
bygningsreglementet fra 1977 (BR77), som var
gældende i 1980, hvor huset blev opført.

Loftet er utilgængeligt, men skønnes at være
isoleret med 50 mm isolering. Skønnet er baseret
på udleveret snittegning nr. 6 af 20.3.1970.

Skråvæggen skønnes at være isoleret med 50 mm
isolering. Skønnet bygger på registrering af
isoleringen i skunkrummet.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 13-3

Eksempel Statusbeskrivelse for ydervægge tage og gulve

Ejendommen har 30 cm hulmur med 7,5 cm
mineraluldsisolering. Isoleringen er kontrolleret med
teknoskop to steder, i gavl (mod vej) og i facade ud
for soveværelse mod have.

Ejendommen har 30 cm hulmur med 7,5 cm
mineraluldsisolering. Oplysning om hulmurens
efterisolering fremgår af hulmursattest dateret 12.
januar 2004. Gavlen mod øst (haven) skønnes dog
at være en 36 cm massiv teglydervæg. Der er 24
cm massiv ydervæg i vinduesbrystning.

Ejendommen har 20 cm lette ydervægge med 100
mm isolering. Oplysninger om ydervæggen fremgår
af udleveret tegning, jævnfør aftalesedlen. Mod
uopvarmet garage er væggen dog uisoleret.

Ejendommen har 29 cm ydervæg, tegl yderst,
letbetonelementer inderst. Ydervæggen er isoleret
med 7,5 cm isolering. Ydervæggens isoleringsgrad
er skønnet ud fra bygningsreglementet fra 1977,
der var gældende på opførelsesåret.

På hanebåndsloft er der isoleret med 100 mm
isolering mellem hanebåndsbjælker.

Etageadskillelse mod skunk er uisoleret.
Etageadskillelsens hulrum er undersøgt med
teknoskop to steder, ét ved hver facade.
Prøvehuller er lukket med acrylfugemasse.

Betongulv i mellemgang er uisoleret, jf. oplysning
fra tegning nr. 3 af 5. maj 1943. I de øvrige rum er
der uisoleret trægulv. Gulvkonstruktionen er
skønnet dels ud fra den byggeskik, der var
fremherskende på bygningens opførelsestidspunkt,
dels ud fra udluftningsristene i fundamentet.

Ejendommen har uisoleret 15 cm træbjælkelag mod
kælder. Opbygget som trægulv, hulrum mod
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forskalling, lerindskud og pudset loft i kælder.
Hulrummet er undersøgt med teknoskop i gang og i
stort kælderrum.

Eksempel

Bygningens ydervægge er enten 30 cm uisoleret
hulmur, eller 30 cm lette ydervægge bestående af
beklædningsbrædder, lægteskellet med 190 cm
mineraluld og 2 lag gips. Opbygningen af de lette
ydervægge er registreret på tegning nr. 0001.

Eksempel Etageejendom

Kælderydervægge 60 cm beton, Stue og 1. sal: 48
cm. Massivt murværk, 2. og 3. sal 36 cm. Massivt
murværk. Vinduesbrystninger er udført som 24 cm.
Massivt murværk.

Energikonsulenten skal registrere kældergulve ligesom terrændæk.
Kældergulvene indgår dog kun i beregningen i det omfang rummene
opvarmes til mindst 15°C

Energikonsulenten skal registrere opvarmede gulve selvstændigt, hvis
arealet med gulvvarme enten udgør over 10 % af etagearealet eller er
større end 10 m². Uanset arealet af gulve med gulvvarme skal
energikonsulenten angive en bemærkning om, at der er gulvvarme i f.eks.
bad, omklædning, atrier m.m. i forbindelse med registreringen af det
øvrige gulv.

13.2.1.2 Særligt for flerfamiliehuse, handel, service og erhverv

Registreringen af disse bygningers klimaskærm kan være særdeles mere
omfattende end for enfamiliehuse. Energikonsulenten har derfor mulighed
for et større grad af skøn i forbindelse med registreringen, og kan samle
de enkelte bygningsdele i grupper, der registreres samlet i
energimærkningsrapporten.

Energikonsulenten kan ved registreringen foretage følgende
skønsmæssige registreringer:

 Ydervægges areal opgøres i de forskellige vægtykkelser som
forekommer.

 Vægtykkelserne opgøres i henhold til evt. snittegninger eller byggeskik
på opførelsestidspunktet.
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Energikonsulenten skal kontrollere at etagespring eller lignende er udført
som eksisterende tegninger.

13.2.2 Transmissionsareal, m²

Energikonsulenten skal registrere transmissionsarealerne for alle typer
overflader beskrevet i afsnit 13.2.1

Transmissionsarealerne skal beregnes i henhold til DS 418.

13.2.2.1 Transmissionsareal for ydervægge

Ydervægge arealberegnes som produktet af udvendige vandrette mål til
ydersiden af ydervæggene, og højden fra underside af kælderdæk til
oversiden af varmeisolering på loft i øverste etage eller tag.

For bygninger med terrændæk måles højden dog fra overside færdigt gulv
(på terrændækket).

For bygninger med opvarmet kælder måles højden tilsvarende fra
oversiden af færdigt kældergulv.

13.2.2.2 Lofter og gulve

Areal af lofter og gulve beregnes af de udvendige mål.
Ved uopvarmede tagrum anvendes loftets areal målt til ydersiderne af
ydervæggene.

For terrændæk og kældergulve måles dog til indersiden af
ydervæggene/kælderydervæggene.

13.2.3 Transmissionskoefficient, W/m²K

Men henblik på senere beregning af kontruktionernes
transmissionskoefficient, skal energikonsulenten skal som udgangspunkt
bruge visuel undersøgelsesmetode.

Energikonsulenten skal (med ejerens tilladelse) foretage destruktiv-
undersøgelse af bygningsdele opført før BR77 trådte i kraft
(byggetilladelse før 1. februar 1979 og i praksis typisk huse med
opførelsesår før 1980) for at fastlægge hulrummets isolering med type
(isoleringsværdi), tykkelse og tilstand.

 Energikonsulenten bør foretage minimum 2 undersøgelser af
ydervæggen, hvoraf den ene bør være i gavl og den anden i facade.
Prøver bør normalt ikke foretages under vinduer, da hulrum herunder
kan være efterisoleret i forbindelse med udskiftning af vinduer. Hvis der
foreligger en attest på isolering eller myndighedsprojekt hvor i
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efterisolering indgår, behøver energikonsulenten ikke foretage
undersøgelsen.

 foretage destruktiv undersøgelse af ydervægge, der er isoleret med
opskummet polystyren eller andre materialer, der kan sætte sig, for at
vurdere isoleringens tilstand. Oplysninger om hulmurens isolering kan
energikonsulenten hente fra ejeroplysningsskemaet, i det omfang disse
oplysninger ud fra en faglig vurdering kan lægges til grund.
Dokumentation for udført isolering kan umiddelbart danne grundlag for
isoleringens omfang.

 Udføre destruktiv undersøgelse af konstruktionen for at vurdere, om
der er mulighed for efterisolering og for at registrere, om der er lerind-
skud i bjælkelaget, hvis etageadskillelsen har lukket bjælkelag med
mulighed for efterisolering

13.2.4 Temperaturfaktor, b

Energikonsulenten skal registrere opvarmningsforhold på begge sider af
konstruktionen, således at temperaturfaktoren b kan bestemmes i henhold
til bilag 07.

Der gøres opmærksom på at temperaturfaktoren for nye bygninger og
andre tilfælde end angivet i bilag 7 skal beregnes som beskrevet i kapitel
17 Uopvarmede rum.

13.2.5 Dimensionerende indetemperatur

Energikonsulenten skal registrere hvilken dimensionerende
indetemperatur konstruktionernes specifikke varmetab skal beregnes for

Eksempel

Bygningens dimensionerende indetemperatur er
20°C for alle rum.

13.2.6 Dimensionerende udetemperatur

Energikonsulenten skal registrere hvilken dimensionerende udetemperatur
konstruktionernes specifikke varmetab skal beregnes for
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Eksempel

Bygningens dimensionerende udetemperatur er -
12°C for alle rum.

13.3 Data til registrering af energiforbrug

13.3.1 Beskrivelse af flade

Se afsnit 13.2.1

13.3.2 Transmissionsreal

Ved beregning af transmissionsarealer tages ikke hensyn til eventuelle
skillevægge.

13.3.3 Transmissionskoefficient, W/m²K

Energikonsulenten skal beregne de registrerede konstruktioneres U-værdi
(transmissionskoefficient).

Ved beregning af konstruktionens U-værdi skal der tages hensyn til
kuldebroer, herunder kuldebroer ved skillevægsfundamenter.

Transmissionskoefficient U, beregnes som beskrevet i DS 418, ved
anvendelse af VIF’s U-værditabel, ved bilag 08 eller ved brug af
programmer til U-værdi beregning.
Tabelværdierne i bilag 8 er inklusive kuldebroer.
Energikonsulenten skal indregne kuldebroerne i den samlede U-værdi.

Energikonsulenten skal i øvrigt være opmærksom på, at
varmetransmissionskravene i BR61, BR66 og BR77 kunne opnås ved
alternative konstruktioner end ved det, der er angivet på de tegninger, der
kan være til rådighed for energikonsulenten. Det er især hulmure med
isolerende bagmur og uden hulmursisolering opført efter BR66 og BR72,
der har givet anledning til forkerte oplysninger om isoleret hulmur.

Eksempel

oplysninger om isoleret hulmur i et 70’er hus
behøver ikke at betyde, at hulmuren er isoleret,
men at hulmuren på opførelsestidspunktet opfyldte
Bygningsreglementets krav, hvilket var tilfældet,
hvis indermuren f.eks. bestod af molersten.
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Eksempel

Energikonsulenten skal registrere terrændækket i et
hus fra 1980 med trægulv. Energikonsulenten
vælger at skønne U-værdien, og anvender den
højeste U-værdi, der var tilladt for terrændæk i BR
1977, som var gældende på opførelsestidspunktet.
Skønnet er begrundet ud fra bygningens alder og
fremlagt tegningsmateriale.

Der gøres opmærksom på at det er energikonsulentens ansvar at vurdere,
i hvilket omfang det er nødvendigt at foretage en destruktiv undersøgelse.
Hvis ejeren ikke giver tilladelse til denne skal energikonsulenten anvende
et skøn over konstruktionens U-værdi, som ikke må være for lavt, samt
give en bemærkning i status til den pågældende bygningsdel, såfremt der
er usikkerhed om værdien.

13.3.4 Temperaturfaktor, b

Se afsnit 13.2.4

13.3.4.1 Korrektion af temperaturfaktor ved gulvvarme

Såfremt energikonsulenten har registreret at en konstruktion har
gulvvarme, skal temperaturfaktoren for bygningsdelene omkring
konstruktionen korrigeres.

For nye bygninger med en dimensionerende fremløbstemperatur til
gulvvarmen på ca. 35°C er korrektionen i temperaturfaktoren +0,3

Eksempel

B-faktor for isoleret gulv mod krybekælder = 0,7
Korrektion for gulvvarme = 0,3
Resulterende b-faktor for konstruktionen = 1,0

13.3.5 Dimensionerende indetemperatur

Energikonsulenten kan regne med en dimensionerende indetemperatur på
+20°C for eksisterende bygninger.

Nye bygninger skal beregnes i henhold til DS 418.

13.3.6 Dimensionerende udetemperatur

Energikonsulenten kan regne med en dimensionerende udetemperatur på
-12°C for eksisterende bygninger.
Nye bygninger skal beregnes i henhold til DS 418.
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13.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal angive de forslag til energibesparelser, som er
rentable.

13.4.1.1 Generelle bestemmelser for udarbejdelse af besparelsesforslag

Energikonsulenten skal desuden bestemme bygningsdelens U-værdi efter
gennemførelse af forslaget.

Forslag vedrørende flader - ydervægge, tage og gulve - skal som
minimum indeholde oplysninger om:

 hvor efterisoleringen skal foretages, samt opgøre transmissionsarealet
 tykkelsen og typen af den isolering, der er forudsat ved bestemmelsen

af besparelseseffekten

Energikonsulenten skal desuden sikre sig, at der ikke er risiko for kondens
i den efterisolerede konstruktion.

Energikonsulenten skal foreslå de energibesparende foranstaltninger, der
er rentable for de enkelte bygningsdele eller dele af sammensatte
bygningsdele.

Energikonsulenten skal også angive eventuelle foranstaltninger, der giver
en rentabel reduktion af infiltrationen, forudsat at der stadig efterfølgende
vil være tilstrækkelig ventilation i bygningen. Energikonsulenten kan
eventuelt give forslag til forbedring af ventilationen.

Energikonsulenten skal som udgangspunkt foreslå løsninger, der opfylder
kravene til ombygninger og andre væsentlige forandringer i Bygnings-
reglementet både med hensyn til U-værdier for klimaskærmen og til
kravene til installationer.¨

Efterisolering af gulve mod uopvarmede rum og jord kan ud over
varmebesparelsen også forbedre indeklimaet ved at reducere problemer
med kolde gulve. Typisk optimal isoleringstykkelse er i alt 150 -250 mm.

Energikonsulenten må kun foreslå energibesparende foranstaltninger, der
ikke giver fugtproblemer i den nye samlede konstruktion og som heller
ikke giver problemer med ventilationen eller indeklimaet. Hvis energi-
konsulenten undlader at foreslå ellers relevante energibesparende
foranstaltninger, fordi der i forvejen er fugt, ventilations- eller indeklima-
problemer i den eksisterende bygning, skal energikonsulenten udtrykkelig
gøre opmærksom på det i energimærkningen.
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13.4.1.2 Eksempler på forslag til energibesparelser

Eksempler Forslag til efterisolering af klimaskærm

Det anbefales, at kælderydervæggene efterisoleres
indvendigt med 100 mm isolering og dampspærre,
afsluttende med f.eks. gipsplade.

Det anbefales, at indblæse isoleringsgranulat i
ydervæggens hulrum.

Det anbefales, at efterisolere hanebåndsloftet med
yderligere 100 mm isolering udlagt på den
eksisterende isolering, samt at isolere loftslemmen
med 100 mm.

Det anbefales, at udskifte skråvæggens defekte
isolering med 100 mm ny isolering.

Det anbefales, at indblæse isoleringsgranulat i
etageadskillelsen mod skunkrum.

Det anbefales, at etablere fald på det flade tag over
tilbygningen med kileskårne isolering med tykkelse
varierende mellem 150 og 250 mm hen over taget.

Det anbefales, at indblæse isoleringsgranulat i
etageadskillelsen mod kælder. Indblæsningen kan
foregå fra kælder.

Det anbefales, at efterisolere bjælkelag mod
krybekælder med 150 mm isoleringsbatts mellem
bjælker.

Ved hulmursisolering og sammensatte efterisoleringer, der indeholder
flere lag, som for eksempel indvendig efterisolering af vægge, skal
energikonsulenten uddybe forslagene.

Eksempel Forslag til supplerende oplysninger ved
hulmursisolering
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Ved indblæsning af isolering i ydervæggens hulrum
anbefales det at anvende en autoriseret isolatør.

Eksempel Forslag til supplerende oplysninger ved indvendig
efterisolering af ydermur

Prisen på 100 mm indvendig efterisolering af
ydervæggen indeholder lægter af træ eller stål, 100
mm isoleringsbatts, dampspærre, plade af f.eks.
gips og maling. Herudover indeholder prisen
flytning af radiatorer og el-kontakter samt
inddækning af vinduer og yderdøre, nye
vinduesplader og flytning/fornyelse af fodpaneler og
fejelister. Placering af dampspærren bør foretages
af en fagmand, for at undgå eventuelle
fugtproblemer i konstruktionen.

Eksempel Forslag til oplysninger hvor efterisolering af ydermur
bør udelades af hensyn til fugtproblemer

Ydervæggens nedre halvdel er fugtig. Ydervæggen
bør derfor ikke efterisoleres. Det anbefales, at få
problemet undersøgt nærmere og finde en løsning.

13.4.1.3 Særlige årsager til ikke at udarbejde besparelsesforslag

I forbindelse med udarbejdelse af besparelsesforslag skal
energikonsulenten:

 vurdere, om der er tilstrækkelig udluftning omkring konstruktionerne til
at der kan efterisoleres uden at der opstår råd og svamp. Herunder
skal energikonsulenten angive, hvorledes dampspærren skal placeres
ved udførelse af efterisoleringen

 Vurdere om besparelsesforslag kan udføres i forhold til anden
lovgivning f.eks. brandsikringsloven eller facade lokalplaner.

Såfremt der afviges fra ovennævnte, skal afvigelsen begrundes.

Eksempel

Det er ikke muligt at udvendigt efterisolere mod
altangange, da flugtvejsbredden bliver for smal.
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Eksempel

Det er ikke muligt at efterisolere
betonetageadskillelse mod kælder, da rumhøjden i
kælderen er 2,0 meter.

Eksempel

Facade mod gade kan ikke udvendigt efterisoleres,
da ejendommen er omfattet af lokalplan.

Eksempel

I praksis kan taget ikke efterisoleres, da det vil
kræver at spærhøjden forøges. Ejendommen er
omfattet af lokalplan som bl.a. angiver maksimal
Bebyggelseshøjde.
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14 Fundamenter m.v.

14.1Generelt

Bygningsdelene skal underopdeles i entydige og identificerbare dele under
følgende hovedoverskrifter:

 Ydervægsfundamenter og kælderydervægsfundamenter
 Samling om vinduer og døre.

Infiltrationen, som følge af luftskifte gennem utætte fuger og samlinger, er
beskrevet i afsnittet 18 Ventilation.

14.2Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende forhold for beregning af
varmetab fra fundamenter.

 Beskrivelse
 Kuldebrolængde
 Linietab
 Temperaturfaktor, b
 Dimensionerende inde- og udetemperatur

14.2.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt beskrive linietabene, opdelt i følgende
katagorier

 Ydervægsfundamenter
 Kælderydervægsfundamenter
 Samlinger omkring vinduer og døre

14.2.2 Kuldebrolængde, m

Energikonsulenten skal bestemme længden af ydervægsfundamenter og
kælderydervægsfundamenter samt af samlinger omkring vinduer og døre i
m, i henhold til DS 418.

14.2.2.1 Fundamenter, terrændæk og kældergulve

For ydervægsfundamenter ved terrændæk og kældergulve bestemmes
kuldebroens længde af fundamentets ydre omkreds.
Hvorfor energikonsulenten skal registrere dette.
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14.2.2.2 Vinduer og døre

For samlinger omkring vinduer og døre bestemmes kuldebrolængden af
hullets omkreds.
For samlinger omkring ovenlys og tagvinduer med fri karmside beregnes
kuldebroens længde af ovenlysets/tagvinduets udvendige mål.

14.2.3 Linietab, W/mK

Energikonsulenten skal bestemme størrelsen af linietabene i henhold til
DS 418, se dog bilag 8

14.2.4 Temperaturfaktoren

Energikonsulenten skal registrere opvarmningsforhold på begge sider af
konstruktionen, således at temperaturfaktoren b kan bestemmes i henhold
til bilag 07.
Der gøres opmærksom på at temperaturfaktoren for nye bygninger og
andre tilfælde end angivet i bilag 7 skal beregnes som beskrevet i kapitel
14 Uopvarmede rum.

14.2.5 Dimensionerende inde- og udetemperatur

Energikonsulenten skal registrere hvilken dimensionerende inde og
udetemperaturer konstruktionernes specifikke varmetab skal beregnes for.
Parameteren er kun relevant for nye bygninger.

14.3Data til beregning af energiforbrug

Ved hjælp af registreringerne fra afsnit 9.2 skal energikonsulenten
beregne bygningens energiforbrug.

14.3.1 Beskrivelse

Se afsnit 14.2.1

14.3.2 Kuldebrolængde

Se afsnit 14.2.2

14.3.3 Linietab, W/mK

U-værdier i bilag 08 og 09 indeholder linietab, hvorfor linietabet sættes til
0, hvis disse bilag er benyttet.
Hvis andre metoder til beregning af transmissionstabet er benyttet kan
linietabsværdierne i bilag 9 benyttes.

14.3.4 Temperaturfaktor, b

Se afsnit 14.2.4
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14.3.5 Dimensionerende inde- og udetemperatur

Energikonsulenten skal bestemme disse temperaturer i henhold til DS
418.

14.4Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal bestemme besparelsesforslag til begrænsning af
linietab, såfremt de er rentable.

Eksempel

Kalfatringsfuger omkring vinduer og døre mangler
delvist og bør udskiftes.
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15 Vinduer og yderdøre

15.1Generelt

Energikonsulenten skal indledningsvis danne sig et overblik over
ejendommens vinduer og yderdøre. Energikonsulenten skal opgøre
antallet af vinduer for hver facade for sig, således at der kan tages hensyn
til solindfald gennem vinduerne. Desuden skal der tages hensyn til
vinduernes størrelse, type og skyggeforhold m.v.

Energikonsulenten skal herefter registrere de lodrette vinduesflader
således: Der defineres et typisk vindue for hver facade. Dette opmåles og
registreres, og skyggefaktorer for det pågældende vindue beregnes.
Herefter optælles det samlede antal vinduer på facaden, og det totale
vinduesareal beregnes.

Der henvises til bilag 09 for U-værdier og g-værdier for typiske vinduer

Vinduer som er placeret i andre planer end lodret, skal registreres
individuelt med de samme oplysninger.

Energikonsulenten skal registrere vinduer og yderdøre således:

 antal m² vinduesareal i overensstemmelse med bilag 09 og
retningslinierne i afsnit 15.2.5 om glasandele

 type, størrelse og isoleringsforhold for vinduet / glaspartiet
 antallet af hver vinduestype i facader og gavle
 angive det enkelte vindues orientering og hældning

15.2 Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende forhold.

 Beskrivelse af vinduer og døre
 Transmissionskoefficient, U-værdi
 Temperaturfaktor, b
 Glasandel, Ff
 Rudens solvarmetransmittans, g
 Solafskærmning, Fc
 Dimensionerende inde- og udetemperaturer
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15.2.1 Beskrivelse af vinduer og døre

Energikonsulenten skal for vinduerne angive antal, placering, hældning og
vinduestype, f.eks. om det er et dannebrogsvindue med forsatsramme
samt antal glas og glastype, f.eks. om det er en 2-lags energirude.

15.2.1.1 Orientering

Energikonsulenten skal registrere vinduernes orienentering i forhold til
verdenshjørnerne, hvor nord er 0° og syd er 180°.

15.2.1.2 Hældning

Energikonsulenten skal registrere vinduernes hældning i forhold til
vandret. Et lodret vindue har hældningen 90° og et vandret vindue har
hældningen 0°.

Eksempler

Mod syd har bygningen 5 stk. vinduer i stueetagen
med 2 lag alm. glas i koblede rammer med en
hældning på 90° og 4 stk. vinduer på 1. sal er med
alm. to-lags termoruder med en hældning på 45°.

Vindue i bryggers har ét lag glas og vender mod
øst.

3 stk. vinduer i stue mod have er med energiruder
og vender mod syd.

15.2.1.3 Særligt for flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger

Ved energimærkning af bygninger i kategorien flerfamiliehuse, handel,
service og offentlige bygninger gælder følgende undtagelser for vinduer
placeret i lodret plan:

Der findes et typisk vindue pr. facade. Disse opmåles og registreres.
Skyggefaktorer for det pågældende vindue beregnes. Herefter optælles
facadens vinduer og arealer på registreringen og det totale areal
beregnes.

Der henvises til bilag 09

Alle vinduer som er placeret i andre planer end lodret, skal registreres
individuelt.
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15.2.2 Areal

Energikonsulenten skal måle murhullet for vinduet, eller bestemme den ud
fra tegningsmateriale.

15.2.3 Transmissionskoefficient, U-værdi

Energikonsulenten skal registrere vinduernes type, størrelse, glastyper og
funktion, således at vinduets transmissionskoefficient, U-værdi kan
bestemmes ud fra bilag 09, eller beregnes.

Eksempel

Mod syd er der 3 stk. 3-fags dannebrogsvinduer,
1,8 meter høje og 1,6 meter bredde, med
energiruder.

15.2.4 Temperaturfaktor, b

Energikonsulenten skal entydigt bestemme temperaturforhold på begge
sider af vinduer og døre, således at temperaturfaktoren kan bestemmes
ud fra bilag 07.

15.2.5 Glasandel, Ff

Energikonsulenten skal registrere de enkelte vinduesopbygninger, således
at glasandelen, Ff kan bestemmes ud fra bilag 10 Glasandele og
afskærmningsfaktorer.

15.2.6 Skygge

Vinduers skygge registreres i henhold til kapitel 16 Skygger.

15.2.7 Rudens solvarmetransmittans, g

Energikonsulenten skal registrere rudetypen, således at rudens
solvarmetransmittans, g, kan bestemmes ud fra bilag 09.

15.2.8 Solafskærmning, Fc

Energikonsulenten skal registrere rudetyper og solafskærmningstyper,
således at solafskærmningsfaktoren Fc kan bestemmes ud fra bilag 10.

15.2.9 Dimensionerende inde- og udetemperaturer

Dimensionerende inde- og udetemperaturer benyttes ikke ved
energimærkning af eksisterende bygninger.
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For nye bygninger opført ifølge reglerne i tillæg 12 til Bygningsreglement
1995 eller tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 skal de
dimensionerende inde- og udetemperaturer i henhold til DS 418 benyttes

15.3Data til beregning af energiforbrug

15.3.1 Beskrivelse af vinduer og døre

Se afsnit 15.2.1

15.3.2 Areal

Se afsnit 15.2.2

15.3.3 Transmissionskoefficient, U-værdi

Energikonsulenten skal beregne de registrerede konstruktioneres U-værdi
(transmissionskoefficient).

Transmissionskoefficient U, beregnes som beskrevet i DS 418, ved bilag
09 eller ved brug af programmer til U-værdi beregning.

Tabelværdierne i bilag 09 er inklusive linietab.

Energikonsulenten skal indregne linietabene i den samlede U-værdi.

15.3.4 Temperaturfaktor, b

Se afsnit 15.2.4.

15.3.5 Glasandel, Ff

Energikonsulenten skal primært anvende glasandelene angivet i bilag 10,
hvis de svarer til de aktuelle vinduer. Alternativt kan energikonsulenten
selv beregne glasandelen.

15.3.6 Skygge

Se afsnit 15.2.6.

15.3.7 Rudens solvarmetransmittans, g

Rudens solvarmetransmittans, g-værdien bestemmes ud fra bilag 9 eller
ud fra produktdokumentation for den aktuelle rude

15.3.8 Solafskærmning, Fc

Energikonsulenten skal primært anvende solafskærmningsfaktorerne i
bilag 10. Alternativt kan energikonsulenten anvende solafskærm-
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ningsfaktoren fra evt. produktdokumentation, hvis den gælder for det
konkrete produkt og de aktuelle forhold.

Hvis der ikke er solafskærmning eller solafskærmningen ikke er
automatisk sættes Fc til 1,0.

Manuelt styret solafskærmning og almindelige gardiner mv. betragtes ikke
som solafskærmning.

15.3.9 Dimensionerende inde- og udetemperaturer

Dimensionerende inde- og udetemperaturer benyttes ikke ved energi-
mærkning af eksisterende bygninger.

For nye bygninger opført ifølge reglerne i tillæg 12 til Bygningsreglement
1995 eller tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 skal de
dimensionerende inde- og udetemperaturer i henhold til DS 418 benyttes.

15.4Forslag til energibesparelser

Energikonsulenten skal beskrive relevante forslag til besparelser.
Energikonsulenten skal ved forslag til udskiftning af vinduer og yderdøre
m.m. også tage hensyn til bygningens arkitektoniske værdier ved valg af
forslag, samt når han prissætter de nye vinduer. Desuden kan det have
indflydelse på hvor lav en U-værdi, der kan foreslås.

Energikonsulenten skal være opmærksom på, at forsatsvinduer med
energiruder kan være den bedste økonomiske og arkitektoniske løsning i
stedet for udskiftning af vinduerne.

Energikonsulenten bør opfylde nedenstående krav ved fastlæggelse af
forslag til energibesparelser og beskrive disse i forbindelse med forslaget:

 Foreslå ruder med center U-værdi på højst 1,2 W/m² K
 Foreslå ruder med ”varme kanter”
 Foreslå vinduer med en samlet U-værdi som opfylder kravene i

Bygningsreglementet
 Gøre opmærksom på den frivillige energimærkningsordning for vinduer

og ruder
 Som udgangspunkt ved forslag til besparelser foreslå vinduer som

ligner de eksisterende (også hvad angår glassets udseende), med
mindre ejeren udtrykker ønske om noget andet

 Foreslå, at der monteres udeluftventiler i ydervæggen alternativt i de
nye vinduer

 Foreslå vinduer med smalle karme og rammer
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 Foreslå forsatsruder med hård energibelægning eller evt. foreslå
energiruder i forsatsrammen, når de eksisterende vinduer er
bevaringsværdige.

15.4.1.1 Eksempler på forslag til energibesparelser

I energiplanen skal energikonsulenten oplyse, om det er nye eller
forbedrede vinduer. Desuden skal det beskrives hvilke og hvor mange
vinduer, som energikonsulenten anbefaler forbedret eller udskiftet, samt
hvor vinduerne er placerede (f.eks. om det er et køkkenvindue).
Energikonsulenten skal tydeligt skelne mellem rudens U-værdi og vinduets
samlede U-værdi i beskrivelsen af energibesparende forslag.

Eksempler

Det anbefales, at eksisterende vindueskarme og -
rammer afrenses og der monteres nye energiruder.
Der bør vælges ruder med U-værdier på højst 1,2
W/m² K og ”varm kant”.

Det anbefales, at der monteres nye forsatsruder
med ét lag energiglas (hård belægning) på de to
vinduer i soveværelset og i værelset i tagetagen.

Eksempler

Det anbefales, at de to vinduer i gavlværelse mod
have udskiftes til nye vinduer med energirude. U-
værdien for hele vinduet bør højst være 1,5 W/m²
K, og ruder med ”varm kant” bør foretrækkes.

Ved udskiftning af termoruder pga. punktering
anbefales det at udskifte til energiruder med U-
værdi på højst 1,2 W/m² K og "varm kant”.
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16 Skygger

16.1Generelt

I dette kapitel gennemgås hvordan energikonsulenten skal registrere
skygger for vinduer, døre, solfangere og solceller.

For bygninger opført ifølge reglerne i Bygningsreglement 1995 med
energirammeberegning efter tillæg 12 eller Bygningsreglement for
småhuse 1998 med energirammeberegning efter tillæg 9, skal
registreringerne og beregninger følge DS 418 og SBI 213.

For øvrige bygninger gælder følgende afsnit.

16.2Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende skyggeforhold;

 Beskrivelse
 Horisont
 Udhæng
 Venstre skygge
 Højre skygge
 Vindueshul

Disse skyggeforhold registreres normalt samlet for hele ejendommen.
Såfremt ejendommen har vinkler, fremspring eller andre skyggegivende
faconer, skal disse registreres særskilt.

For vinkelformede bygninger, hvor vinduerne sidder i forskellig vandret
afstand fra hjørnet, kan skyggeforholdene bestemmes for et gennemsnits-
vindue tænkt placeret midt i facadens rudeareal målt vandret fra hjørnet.

For ikke plane facader, hvor der sidder vinduer med forskellig orientering i
samme facade, skal der foretages separat registrering af skygge-
forholdene for vinduer med afvigende orientering i forhold til facadens
hovedretning.

16.2.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt beskrive skyggeforholdene for bygningen.
Skyggeforhold skal registreres samlet for alle vinduer ud fra de gennem-
snitlige skyggeforhold for et gennemsnitsvindue.
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16.2.1.1 Specielt for flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger.

Hvis en bygning er i to eller flere etager eller vinduerne i øvrigt er placeret i
forskellig højde, kan skyggeforholdene for vinduerne i facaden bestemmes
ved at angive skyggeforholdene for et gennemsnitsvindue, der er tænkt
placeret midt i facadens rudeareal.

16.2.2 Horisont

Energikonsulenten skal registrere horisontvinklen mellem vandret plan og
skyggende genstande foran vinduet, f.eks. bygninger og beplantninger.

Energikonsulenten kan benytte horisontvinklerne i bilag 41 eller registrere
de faktiske forhold på stedet.

Nedenstående illustration er fra SBI 213.

16.2.3 Udhæng

Energikonsulenten skal registrere vinklen mellem udhænget og midten af
vinduet. Vinklen måles i vinduets plan.

Energikonsulenten kan benytte udhængsvinklerne i bilag 41 eller
registrere de faktiske forhold på stedet.

Nedenstående illustration er fra SBI 213.
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16.2.4 Sideskygge

Energikonsulenten skal registrere skyggeforhold for vinduer. Vinklen for
skygge til højre er vinklen mellem en linie fra forkant af skyggen til midt på
vinduet og vinduets plan målt på vandret plan. En skygge er til højre, hvis
den starter til højre for vinduet set indefra.

Energikonsulenten kan benytte bilag 41 eller registrere de faktiske forhold
på stedet.

Nedenstående illustration er fra SBI 213.

16.2.5 Vindueshul, %

Energikonsulenten skal registrere vindueshul i % for alle vinduer.
Vindueshullet i % er falsens dybde i forhold til det mindste mål af enten
vinduets bredde eller højde. Falsdybden måles til yderside af rudens plan
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Energikonsulenten kan benytte vindueshul % i bilag 41 eller registrere de
faktiske forhold på stedet.

16.3Hjælp til data for beregning af energiforbrug

16.3.1 Beskrivelse

Se afsnit 16.2.1

16.3.2 Horisont

Se bilag 41.

16.3.3 Udhæng

Se bilag 41.

16.3.4 Sideskygge

Ved f.eks. vinkelbygninger beregnes facadens sideskygge efter følgende
formel:

V/F = Vinkelbygningens fremspring i meter/facadelængden

Se desuden eksemplet i bilag 41.

Når V/F forholdet er bestemt kan facadens sideskygge i ° findes ud fra
bilag 41 eller beregnes på baggrund af de faktiske forhold på stedet.
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16.4Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal vurdere om en ændring af skyggeforholdene kan
forhindre overtemperatur i bygningen om sommeren, således at tillæg for
mekanisk køling kan undgås.

Eksempel

Det foreslås at der etableres en pergola foran
glasfacade mod syd, således at udhængsprocenten
forøges og anvendelse af køleanlæg kan
minimeres.

Eksempel

Det anbefales at der plantes en gruppe træer mod
vest, ca. 10 meter fra huset, således at solindfald i
serverrum minimeres om sommeren. Af
arkitektoniske årsager kan der ikke etableres
udvendig mekanisk solafskærmning.

Eksempel

Det anbefales at der etableres en
terrasseoverdækning foran vinduer mod syd,
således at solindfald om sommeren formindskes.
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17 Uopvarmede rum

17.1Generelt

Dette kapitel skal benyttes ved energimærkning af nye bygninger eller ved
bestemmelse af b-faktorer som ikke fremgår af bilag 07, temperaturfaktor
b for klimaskærm.

Retningslinierne i dette kapitel angiver, hvordan energikonsulenten
opstiller varmebalancen for et uopvarmet rum og bestemmer
temperaturfaktoren b for det specifikke transmissionstab gennem
bygningsdele, der vender mod uopvarmede rum. Flere uopvarmede rum
med ens forhold kan beregningsmæssigt slås sammen af
energikonsulenten.

Varmebalancen skal opstilles uden solindfald eller internt varmetilskud.
Energikonsulenten skal ikke regne med varmetab mellem to uopvarmede
rum, selvom de har forskellige rumtemperaturer.

17.2Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende forhold, for rum i bygningen
som ikke opvarmes til 15°C, og falder udenfor kategorierne i bilag 07.

 Uopvarmede rum
 Ventilationstab
 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab fra bygningen
 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab til omgivelserne

17.2.1 Uopvarmede rum

Energikonsulenten skal entydigt registrere uopvarmede rum og deres
bruttoareal, således at det specifikke transmissionstab Hi fra bygningen til
det uopvarmede rum og det specifikke transmissionstab Hu fra det
uopvarmede rum til omgivelserne kan bestemmes.

Eksempel på registrering af et uopvarmet rum og dets areal

Der er uopvarmede kælderrum under bygning 1,
med et bruttoareal på 313 m²
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17.2.2 Ventilationstab, W/K

Energikonsulenten skal registrere de uopvarmede rums udeluftskifte i l/s
pr. m² bruttoareal, således at rummenes ventilationstab til omgivelserne
kan beregnes.

17.2.2.1 Udeluftskiftet, l/s

Energikonsulenten skal registrere de uopvarmede rums udeluftskifte i l/s
pr. m² bruttoareal.

17.2.3 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab fra
bygningen

Energikonsulenten skal registrere de bygningsdele som har et
transmissionsvarmetab til det uopvarmede rum, således at
transmissionstabet fra bygningen kan beregnes.

Eksempel på registrering af bygningsdel med transmissionstab
mod uopvarmet ruml

Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er uisoleret
træbjælkelag.

17.2.3.1 Areal, m²

Energikonsulenten skal opmåle arealet af bygningsdelene mod
uopvarmede rum. Arealer skal opgøres i henhold til afsnit 13.2.2
Transmissionsareal.

17.2.3.2 Transmissionskoefficient, U-værdi

Men henblik på senere beregning af konstruktionernes transmissions-
koefficient, skal energikonsulenten skal som udgangspunkt bruge visuel
undersøgelsesmetode.

Energikonsulenten skal registrere bygningsdelenes transmissions-
koefficient i henhold til kapitel 13.2.3.

17.2.4 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab til
omgivelserne

Energikonsulenten skal registrere de bygningsdele som har et
transmissionsvarmetab til omgivelserne, således at transmissionstabet
kan beregnes.
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Eksempel på bygningsdels beskrivelse mod omgivelserne

Den uopvarmede kælder har 20 cm uisoleret
betondæk mod jord, 50 cm insitustøbte
kælderydervægge og 2 stk. kældervinduer med 1
lag glas.

17.2.4.1 Areal, m²

Energikonsulenten skal opmåle arealet af bygningsdelene mod
omgivelserne. Arealer skal opgøres i henhold til kapitel 13.2.2
Transmissionsareal.

17.2.4.2 Transmissionskoefficient, U-værdi

Men henblik på senere beregning af konstruktionernes transmissions-
koefficient, skal energikonsulenten som udgangspunkt bruge visuel
undersøgelsesmetode.

Energikonsulenten skal registrere bygningsdelenes transmissions-
koefficient i henhold til kapitel 13.2.3

17.3Data til beregning af energiforbrug

17.3.1 Uopvarmede rum

Se kapitel 17.2.1 uopvarmede rum.

17.3.2 Ventilationstab, W/K

17.3.2.1 Udeluftskiftet, l/s

Energikonsulenten kan benytte de efterfølgende standardværdier til
bestemmelse af udeluftskiftet.

 Meget tætte konstruktioner, med lille luftskifte 0,2 l/s
 Normale konstruktioner, med normalt luftskifte 0,3 l/s
 Meget utætte konstruktioner, med stort luftskifte 0,4 l/s

17.3.3 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab fra
bygningen

Se kapitel 17.2.3 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab fra
bygningen.
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17.3.3.1 Areal, m²

Arealer skal opgøres i henhold til kapitel 13.2.2 Transmissionsareal.

17.3.3.2 Transmissionskoefficient, U-værdi

Energikonsulenten skal registrere bygningsdelenes transmissions-
koefficient i henhold til kapitel 13.3.3 Transmissionskoefficient.

17.3.4 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab til
omgivelserne

Se kapitel 17.2.4 Bygningsdelsbeskrivelse, transmissionstab til
omgivelserne.

17.3.4.1 Areal, m²

Arealer skal opgøres i henhold til kapitel 13.3.2 Transmissionsareal.

17.3.4.2 Transmissionskoefficient, U-værdi

Energikonsulenten skal registrere bygningsdelenes transmissions-
koefficient i henhold til kapitel 13.3.3.

17.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal foreslå rentable besparelsesforslag.

Eksempel på besparelsesforslag for uopvarmede rum

Det anbefales at efterisolere uisoleret bræddevæg
mod trapperum med 100 mm mineraluld i stålrigler,
dampspærre og 2 lag gipsplader.

Eksempel

Det anbefales at få indblæst mineraluldsgranulat i
uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet
kælderrum.

Eksempel

Da kælderen er meget fugtig, anbefales det at
efterisolere bygningsdele mod opvarmede rum og
øge udeluftskiftet i kælderen.
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18 Ventilation

18.1Generelt

Formålet med at registrere ventilationsanlæg er at beregne det
energiforbrug, der anvendes til ventilation, herunder

 El til drift af ventilatorer
 Varme- eller elforbrug til opvarmning af udeluften eller opvarmning af

boliger/bygninger uden vandbårne radiatorer, samt
 Elforbrug til køling af den indblæste eller recirkulerede luft

Energikonsulenten skal skelne mellem 3 former for ventilation:

 Naturlig ventilation
 Mekanisk ventilation
 Mekanisk udsugning

18.2Registrering

Energikonsulenten skal entydigt registrere ventilationsanlæg med
følgende underinddeling:

 Anlægsbeskrivelse
 Zoner
 Areal
 Mekanisk ventilation om vinteren (qn)
 Temperaturvirkningsgrad, (n-vgv)
 Indblæsningstemperatur, (ti)
 Elvarmeflade, (EL-VF)
 Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden, (qn)
 Infiltration om vinteren uden for brugstiden, (qi,n)
 Specifikt elforbrug til lufttransport, (SEL)
 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden, (qm,s)
 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden, (qn,s)
 Mekanisk ventilation om natten om sommeren, (qm,n)
 Naturlig ventilation om natten om sommeren, (qn,n)

18.2.1 Anlægsbeskrivelse af ventilationsanlæg

Energikonsulenten skal entydigt registrere og beskrive
ventilationsanlægget således at ejer kan genkende installationen.

Ventilationsanlæg kan bestå af følgende komponenter:
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 Ventilatorer
 Elmotorer
 Varmeflader
 Køleflader
 Filtre
 Befugtning
 Kanaler
 Varmegenvinding
 Indtag og afkast
 Indblæsningsarmaturer/Udsugningsarmaturer
 Trykfordelingsboks
 Temperatursæt for opvarmning og køling

Energikonsulenten skal beskrive anlægstypen for hver ventilationszone
ved entydig beskrivelse af ventilationsanlæg og funktionen.

Energikonsulenten skal navngive anlægget entydigt og i
overensstemmelse med allerede eksisterende navngivning f.eks. i
dokumentationen. Såfremt anlægget ikke har et entydigt navn i
anlægsdokumentationen, skal energikonsulenten anvende f.eks.
bogstaver eller tal til at angive anlægget. Energikonsulenten skal desuden
angive anlæggets placering.

Eksempel Status beskrivelse af anlæg

Ventilationsanlæg B3 består af et
ventilationsaggregat med indtag og afkast, indtags–
og afkastspjæld, filtre, varmeflade, rotorveksler,
indblæsnings- og udsugnings ventilator. Anlægget
ventilerer kontorfløj A10, 3. og 4. etage, Zone 10.

Eksempel Registrering af anlæg

Anlæg 1I: Indblæsningsanlæg for køkken
Placering: I tagrum på hanebåndsloft
Anlæg 2I og 2U: Indblæsnings- og
udsugningsanlæg for kontorafsnit i fløj A med
enkeltmandskontorer, enkelte møderum samt
kopirum og tekøkken. Placering: På teknikloft i fløj
A.

18.2.1.1 Særligt for enfamiliehuse

Ved energimærkning af enfamiliehuse skal energikonsulenten registrere
eventuelle ventilationsanlæg og beskrive type, samt opbygning, drift og
funktion.
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Eksempler Type af ventilationsanlæg

Ingen mekanisk ventilation og ingen oplukkelige
vinduer eller andre åbninger til det fri.

Naturlig ventilation gennem tilfældige utætheder i
klimaskærmen.

Naturlig ventilation med udeluftventiler i facade i
beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken
og bad.

Mekanisk udsugning med erstatningsluft gennem
tilfældige utætheder i klimaskærmen.
Anlægget er ikke forsynet med automatik og
tændes/slukkes manuelt efter behov.

Mekanisk balanceret ventilation med indblæsning
og udsugning med varmegenvinding. Anlægget er
forsynet med styringsautomatik. Normal drift er i
tidsrummet:
06:00 til 08:00 og 16:00 til 23:00. Anlægget
ventilerer storrumskøkken, bad og toiletter.

18.2.1.2 Særligt for flerfamiliehuse

Ved energimærkning af flerfamiliehuse skal energikonsulenten registrere
eventuelle ventilationsanlæg og beskrive typer, samt opbygning, drift og
funktion. Efterfølgende er eksempler på beskrivende tekster.

Eksempler Naturlig ventilation

Ingen mekanisk ventilation og ingen oplukkelige
vinduer eller andre åbninger til det fri.

Naturlig ventilation gennem tilfældige utætheder i
klimaskærmen.

Naturlig ventilation med udeluftventiler i facade i
beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken
og bad.
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Naturlig ventilation gennem automatisk styret
åbning af vinduer.

Mekanisk udsugning med erstatningsluft gennem
udeluftventiler.

Mekanisk udsugning med erstatningsluft gennem
tilfældige utætheder i klimaskærmen. Anlægget er
ikke forsynet med automatik og tændes/slukkes
manuelt efter behov.

Mekanisk balanceret ventilation med indblæsning
og udsugning. Ventilationsunit med ventilatorer,
filtre, varmeflade og genvinding. Anlægget er
forsynet med styringsautomatik. Normal drift er i
tidsrummet: 06:00 til 08:00 og 16:00 til
23:00.Anlægget ventilerer storrumskøkken, bad og
toiletter for 3 familier.

18.2.1.3 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

Ved energimærkning af bygninger for handel, service og offentlige
bygninger skal energikonsulenten registrere eventuelle ventilationsanlæg
og beskrive typer, samt opbygning. Efterfølgende er eksempler på
beskrivende tekster til bygningsdelsbeskrivelsen.

Eksempler Udsugningsanlæg

Mekanisk udsugning med erstatningsluft gennem
udeluftventiler.

Mekanisk udsugning med erstatningsluft gennem
tilfældige utætheder i klimaskærmen.

Eksempel Mekanisk balanceret ventilation med køling,
befugtning og genvinding

Anlæg består af:
Indblæsning: spjæld, filter, forvarmeflade,
befugtning ved overrisling, køleflade,
eftervarmeflade, ventilator og eftervarmeflade.
Udsugning: spjæld, filter, ventilator, genvinding ved
rotorveksler.
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Automatik: Tilsluttet CTS-anlægget i huset.
Varmeblandesløjfe for hver varmeflade og separat
køleblandesløjfe for køleflade og intern styring af
befugter og rotorveksler.

Eksempel Mekanisk balanceret ventilationsanlæg

Indblæsning: Spjæld, filter, varmeflade ventilator
Udsugning: Spjæld, filter, ventilator, genvinding ved
krydsveksler.
Automatik: Tilsluttet CTS-anlægget i huset,
varmeblandesløjfe for varmeflade og intern styring
af krydsveksler.
Andet: Der forefindes decentrale køleflader ude i
dele af kanalsystemet for komfortkøl på udvalgte
steder.

18.2.2 Zone

Energikonsulenten skal opdele bygningen i ventilationszoner med ens
forhold. En zone kan bestå af flere rum, der hænger ventilationsmæssigt
sammen.

En boligenhed regnes normalt som en ventilationszone,

Energikonsulenten skal udarbejde en entydig registrering af
ventilationszonerne, således at de er let genkendelige. Herunder skal
energikonsulenten beskrive benyttelsen af de rum, anlægget betjener.

18.2.3 Areal, m²

Energikonsulenten skal angive, hvor stort et areal af bygningen der
ventileres, på hvilken måde det ventileres og dets funktion.
Ventilationszonearealer opgøres på samme måde som opvarmede
etagearealer. Summen af bruttoarealer for ventilationszoner skal svare til
bygningens samlede opvarmede areal.

Da det på stedet kan være vanskeligt at opmåle f.eks. større områder som
ventilationsanlægget betjener, kan det være en fordel at rekvirere
etageplaner/zoneplaner for bygningen før det planlagte besøg.
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18.2.3.1 Særligt for enfamiliehuse

Eksempel Registrering af anlæg for mekanisk udsugning

Ventilationsanlægget ventilerer ved udsugning fra
bad, toilet og køkken via udeluftventiler, placeret i
stuen. Zonearealet er 25m².

18.2.3.2 Særligt for flerfamiliehuse

Eksempel Registrering af mekanisk udsugning

Ventilationsanlægget ventilerer ved udsugning fra
bad, toilet, køkken og fælles vaske- og tørrerum via
udeluftventiler placeret i stuen og klæder.
Zonearealet er 50m².

18.2.3.3 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

Eksempel Ventilationsanlæg med balanceret ventilation

Anlæg 2I og 2U: Indblæsnings- og
udsugningsanlæg for kontorafsnit i fløj A.
Anlægget betjener enkeltmandskontorer, enkelte
møderum samt kopirum og tekøkken.
Kontorer og møderum er med variabel luftstrøm
styret af rumtemperaturen i de enkelte rum. Øvrige
rum er med konstant luftstrøm.
Anlægget ventilerer 200 m².

18.2.4 Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden [qm]

Energikonsulenten skal undersøge, om der findes målte værdier for
ventilationsluftstrømmen i opvarmningssæsonen, som højst er 4 år gamle.
Energikonsulenten skal i så fald bestemme qm på basis af disse.

18.2.5 Temperaturvirkningsgraden [n-vgv]

Energikonsulenten skal registrere varmegenvindingens
temperaturvirkningsgrad. Primært registreres målte værdier, som er højst
4 år gamle. Sekundært registreres projekterede værdier.

Den aktuelle temperaturvirkningsgrad kan findes på stedet ved at måle
følgende temperaturer:

T1 = udeluftens temperatur før varmeveksleren i oC
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T2 = udeluftens temperatur efter varmeveksleren i oC
T3 = afkastluftens temperatur før varmeveksler i oC

Hvorefter n vgv findes af følgende formel

t2 – t1
n vgv = -----------
t3 – t1

18.2.6 Indblæsningstemperatur [ ti]

Energikonsulenten skal registrere ventilationsanlæggets
indblæsningstemperatur.

18.2.7 Elvarmeflader [ EL-VF ]

Energikonsulenten skal registrere, om anlægget har elvarmeflade.

18.2.8 Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden [ qn ]

Energikonsulenten skal registrere infiltration om vinteren udenfor
brugstiden.

18.2.9 Infiltration om vinteren udenfor brugstiden [ qi,n ]

Energikonsulenten skal registrere infiltration om vinteren udenfor
brugstiden. Denne værdi er ikke relevant for boliger

18.2.10 Specifikt elforbrug til lufttransport [ SEL ]

Energikonsulenten skal registrere effektforbruget til transport af
ventilationsluften. Energikonsulenten kan aflæste mærkeeffekter
(akseleffekter) på ventilatormotorerne.

Energikonsulenten skal registrere anlæggets gennemsnitlige luftstrøm.
Med disse to registreringer kan SEL-værdien udregnes.

18.2.11 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden
[ qm,s ]

Energikonsulenten skal undersøge, om der findes målte værdier, som er
højst 4 år gamle, for ventilationsluftstrømmen i brugstiden om sommeren,
dvs. uden for opvarmningssæsonen.

Energikonsulenten skal i så fald bestemme luftstrømmen qm,s på basis af
disse. Såfremt der ikke findes målte værdier bestemmes anlæggets qm,s

værdi på basis af projekterede værdier.
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Den maksimale ventilation om sommeren i brugstiden, qm,s,`er den
maksimale ventilation, som det mekaniske ventilationsanlæg kan yde på
varme sommerdage.

18.2.12 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden
[ qn,s ]

Den naturlige ventilation om sommeren i brugstiden, qn,s, er den
maksimale naturlige ventilation, der i gennemsnit kan opnås på varme
sommerdage. Værdien for sommeren skal normalt være mindst lige så
stor som om vinteren.

18.2.13 Mekanisk ventilation om natten om sommeren
[ qm,n ]

Energikonsulenten skal undersøge, om der findes målte værdier, som er
højst 4 år gamle, for ventilationsluftstrømmen om natten om sommeren,
dvs. uden for opvarmningssæsonen. Energikonsulenten skal i så fald
bestemme luftstrømmen qm på basis af disse. Såfremt der ikke findes
målte værdier, bestemmes anlæggets qm værdi på basis af projekterede
værdier.

Energikonsulenten skal kun anvende mekanisk ventilation om natten om
sommeren i beregningen, hvis ventilationsanlægget er automatisk styret.

18.2.14 Naturlig ventilation om natten om sommeren
[ qn,n ]

Den naturlige ventilation om natten om sommeren, dvs. uden for
opvarmningssæsonen, qn,n, er den maksimale naturlige ventilation, som
der i gennemsnit kan opnås om natten i varme sommerperioder. Der ses
bort fra manuelt styret nattekøling.

18.2.15 Øvrig registrering til brug for energibesparelser

18.2.15.1 Aktuelle indstillingsværdier

Energikonsulenten skal registrere aktuelle indstillingsværdier for
indblæsningstemperatur og rumtemperatur, evt. både min.- og max.-
værdier. Registreringen skal ske på grundlag af oplysninger i en evt.
eftersynsenergimærkning, ved visuel inspektion af styringsautomatik eller
ved aflæsning på et evt. CTS- anlæg.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 18-9

18.3Data for beregning af energiforbrug

18.3.1 Type af ventilationsanlæg, opbygning, drift og
funktion

Se afsnit 18.2.1 Type af ventilationsanlæg.

18.3.2 Zoner [m²]

Se afsnit 18.2.2 Zoner

18.3.3 Areal [m²]

Se afsnit 18.2.3 Areal

18.3.4 Mekanisk ventilation om vinteren, (qn)

Såfremt energikonsulenten kan aflæse qn f.eks. på cts-anlægget benyttes
denne værdi. Energikonsulenten vil normalt ikke kunne aflæse denne
værdi direkte på stedet. Energikonsulenten skal anvende data i
driftsinstruktion, dokumentation for anlægget, sidst målte luftmængde
og/eller data fra VENT-ordningen

I mekaniske udsugningsanlæg svarer den mekaniske luftstrøm til
luftstrømmen i udsugningsanlægget divideret med etagearealet af det
betjente område.

18.3.5 Temperaturvirkningsgrad, (n-vgv)

Såfremt hverken målte eller registrerede værdier er tilgængelige,
anvendes overslagsværdier for temperaturvirkningsgrader for
varmegenvinding på ventilationsanlæg i bilag 16 varmegenvinding i
ventilationsanlæg.

Såfremt varmegenvindingen alene går til opvarmning af brugsvand sættes
temperaturvirkningsgraden til 0.

18.3.6 Indblæsningstemperatur, (ti)

Såfremt energikonsulenten ikke kunne registrere
indblæsningstemperaturer på ejendommen, kan følgende benyttes:

 I ventilationsanlæg med både temperaturreguleret varmegenvinding og
temperaturreguleret varmeflade antages en indblæsningstemperatur, ti
på 18oC.

 I anlæg, hvor varmegenvindingen er uden regulering, angives dette
ved at sætte minus foran indblæsningstemperaturen.
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 Hvor anlægget er uden varmeflade angives indblæsningstemperaturen
til 0oC.

18.3.7 Elvarmeflade (EL-VF)

Se afsnit 18.2.7.

18.3.8 Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden, (qn)

Til dette skal energikonsulenten benytte overslagsværdierne i bilag 14
Infiltration og i bilag 15 Naturlig ventilation i typiske rum. Den naturlige
ventilation om vinteren kan ikke være større end infiltrationen.

I zoner med balanceret mekanisk ventilation angives alene infiltrationen.

I zoner med mekanisk udsugning angives værdien 0.

I naturligt ventilerede boliger, som opfylder bygningsreglementets
tæthedskrav kan værdien 0,3 l/s*m² anvendes.

18.3.9 Infiltration om vinteren udenfor brugstiden, (qi,n)

Energikonsulenten kan skønsmæssigt benytte 0,09 liter/sek. pr. m²
opvarmet etageareal i alle rum, også for rum der ikke har flader mod det
fri. I øvrigt henvises til bilag 14 med overslagsværdier for infiltration.

18.3.10 Specifikt elforbrug til lufttransport, (SEL)

Såfremt energikonsulenten har registreret den optagne motoreffekt i kW
og volumenstrømmen i m3/s, kan SEL-værdien udregnes.

Eksempel på beregning af SEL

Optagen motoreffekt 10 kW
Volumenstrøm: 7 m3/s
Det Specifikke ELforbrug bliver da: 10/7 = 1,4286
Kj/m3

18.3.11 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden,
(qm,s)

Såfremt hverken målte eller projekterede værdier er tilgængelige, skal
energikonsulenten selv registrere om anlægget er med variabel
volumenstrøm.

Hvis dette er tilfældet, og energikonsulenten ikke kan bestemme
ventilationen i brugstiden uden for opvarmningssæsonen, skal
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energikonsulenten antage, at ventilationen i brugstiden og uden for
opvarmningssæsonen er dobbelt så høj som om vinteren.

Det antages som normalt at de mekaniske ventilationsanlæg som
minimum har samme drift om sommeren som om vinteren.

Hvis der i særlige tilfælde - f.eks. ved automatisk styring af den mekaniske
ventilation i kombination med anvendelse af naturlig eller hybrid ventilation
- sker en reduktion af den mekaniske ventilation om sommeren, kan der
dog angives en lavere værdi om sommeren. Den samlede ventilation om
sommeren kan dog ikke være lavere end den samlede ventilation om
vinteren.

18.3.12 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden,
(qn,s)

Energikonsulenten skal benytte overslagsværdierne i bilag 14 Infiltration
og i bilag 15 Naturlig ventilation i typiske rum.

18.3.13 Mekanisk ventilation om natten om sommeren,
(qm,n)

Såfremt hverken målte eller projekterede værdier er tilgængelige, skal
energikonsulenten selv registrere om anlægget er indrettet til at køre om
natten uden for opvarmningssæsonen, når der er behov for det. Hvis dette
er tilfældet, og energikonsulenten ikke kan bestemme hvor meget
ventilationen er om natten uden for opvarmningssæsonen, skal
energikonsulenten antage, at ventilationen om natten uden for
opvarmningssæsonen er som i brugstiden uden for opvarmningssæsonen.

18.3.14 Naturlig ventilation om natten om sommeren, (qn,n)

Se afsnit 18.2.14.

18.4Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal beregne og foreslå rentable besparelsesforslag.

Eksempel Sluk for befugtning

Sluk for befugtning. Befugtningen af komforthensyn
er ikke nødvendig, da 25-30% Relativ fugtighed
ikke føles generende for normale mennesker.

Eksempel Etablering af supplerende varmeflade

Eftermontering af supplerende varmeflade:
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Hvor afkølingskravet på fjernvarme ikke kan
overholdes, kan indbygning af en ventilations-
varmeflade efter den eksisterende flade i
luftretningen og serieforbundet med denne give en
besparelse på strafregningen dels for manglende
afkøling af fjernvarmevandet, men også fordi
pumpearbejdet i fladerne i huset samt på værket
bliver mindre grundet den større afkøling = mindre
cirkuleret vandmængde.

Eksempel Udskiftning af ventilator

Udskiftning af eksisterende ventilator til ny
Spareventilator med en bedre virkningsgrad.
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19 Internt varmetilskud

19.1Generelt

Det interne varmetilskud er delt i 2 typer:

 For boliger består det interne varmetilskud af varmtilskud fra personer,
apparatur samt belysning.

 For handel, service og offentlige bygninger består det interne
varmetilskud af varmetilskud fra personer og apparatur.

19.2Registrering

Ved bygningsgennemgangen skal energikonsulenten registrere følgende
forhold:

 Zoner
 Areal
 Personer
 Apparatur
 Apparatur, nat

19.2.1 Zoner

Energikonsulenten skal entydigt opdele og registrere bygningen i zoner
med ensartet varmetilskud.

Zoneopdelingen med hensyn til varmetilskud behøver ikke at stemme
overens med zoneopdeling for f.eks. ventilation eller belysning.

Eksempel på zoneopdeling

Da hele huset er bolig har bygningen kun en zone
for internt varmetilskud.

Eksempel

Bygningen er delt i 2 zoner for internt varmetilskud,
en boligzone og en erhvervszone.

19.2.2 Areal, m²

Energikonsulenten skal registrere arealet af zonerne.
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19.2.3 Personer, W/m².

Energikonsulenten skal registrere, hvor mange personer der belaster med
internt varmetilskud.

19.2.3.1 Særligt for boliger

Energikonsulenten skal registrere hvor mange personer, der bor i
gennemsnit pr. m².

19.2.3.2 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

Energikonsulenten skal se bort for tilstedeværelsen af personer udenfor
brugstiden. Der henvises til kapitel 19.3.3.2 Personer.

19.2.4 Apparatur i brugstiden, W/m²

Energikonsulenten skal registrere internt varmetilskud fra apparater og for
boliger, også fra belysning.

Internt varmetilskud fra apparatur bestemmes ud fra de aktuelle forhold i
rummene, herunder antal af arbejdspladser, apparaturets nominelle effekt
og benyttelsestiden.

19.2.5 Apparatur uden for brugstiden, W/m²

19.2.5.1 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

Energikonsulenten skal registrere apparatur som er i brug uden for
brugstiden.

19.3Data til beregning af energiforbrug

19.3.1 Zoner

Se afsnit 19.2.1

19.3.2 Areal, m²

Energikonsulenten skal være opmærksom på at summen af
zonearealerne skal svare til bygningens samlede opvarmede areal.

19.3.3 Personer, W/m²

19.3.3.1 Særligt for boliger

I boliger kan energikonsulenten antage et gennemsnitligt varmetilskud fra
personer på 1,5 W/m² opvarmet etageareal. Energikonsulenten skal sikre
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at der antages et internt varmetilskud på mindst 90 W og maksimalt 360 W
fra personer pr. boligenhed.

19.3.3.2 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

I bygninger med anden anvendelse end bolig kan energikonsulenten
antage et internt varmetilskud fra personer på 4,0 W/m² opvarmet
etageareal, i gennemsnit i brugstiden

19.3.4 Apparatur i brugstiden, W/m²

19.3.4.1 Særligt for boliger

I boliger kan energikonsulenten antage et gennemsnitligt varmetilskud fra
apparatur inklusive belysning på 3,5 W/m² opvarmet etageareal.

Energikonsulenten skal kontrollere at ovenstående værdi giver et samlet
internt varmetilskud på minimum 210 W og maximalt 840 W fra apparatur
pr. boligenhed.

19.3.4.2 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

For disse bygninger kan energikonsulenten antage at der normalt vil være
et internt varmetilskud fra apparatur i brugstiden på 6,0 W pr. m² opvarmet
etageareal i gennemsnit for bygningen i brugstiden. Det antages normalt,
at apparatur ikke er i drift uden for brugstiden.

19.3.5 Apparatur uden for brugstiden, W/m²

Såfremt apparaturets effekt ikke fremgår af mærkeplader, må
energikonsulenten indhente oplysninger fra fabrikanter, kataloger eller
datablade.

19.4Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal foreslå rentable besparelsesforslag til minimering
af internt varmetilskud.

Eksempel på besparelsesforslag

Det anbefales at alle computerskærme får aktiveret
den automatiske pauseskærm, således at
varmebelastningen minimeres.

Eksempel

Det anbefales at kopimaskinen udskiftes til en ny
lavenergimodel, med automatisk stand-by funktion.
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Eksempel

Det anbefales at fax-maskinen udskiftes til ny
lavenergimodel med automatisk stand-by funktion.
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20 Belysning

20.1Generelt

Der skelnes i dette kapitel mellem:

 Almen belysning
 Særbelysning

For boligejendommen medtages kun fællesbelysning (trappelys, loftlys,
kælderlys) ved beregning af energimærket.

I bygninger med blandet anvendelse skal belysningen kun medregnes for
den del der ikke anvendes til bolig, jf. kapitel 11.8 Energimærkning af
bygninger med blandet anvendelse.

Besparelsesforslagene skal inkludere forslag til forbedring af
flerfamilieboliger fælles belysningsanlæg – f.eks. på parkeringsarealer,
kældre, almenbelysning i fælleslokaler og facadebelysning.

20.2 Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende forhold:

 Anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg
 Belysningszone
 Areal, m²
 Almen belysning, minimum, W/m²
 Almen belysning, installeret, W/m²
 Belysningsniveau, lux
 Dagslysfaktor, DF %
 Dagslysstyring, U,M,A,K
 Benyttelsesfaktoren, F0

 El-effekt til arbejdsbelysning i brugstiden, W/m²
 El-effekt til anden belysning i brugstiden, W/m²
 Standby effekt til anden belysning udenfor brugstiden, W/m²
 El-effekt til belysning udenfor brugstiden, W/m²

20.2.1 Anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg

Følgende forhold har indflydelse på et belysningsanlægs energiforbrug og
skal derfor beskrives:

 Belysningsbehov (lux-krav)
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 Lyskilder (glødelamper, lysstofrør, kompaktlysstofrør, halogenspots)
 Forkoblingsudstyr (konventionel, elektronisk)
 Installationspraksis (antallet af armaturer)
 Armaturets virkningsgrad
 Farvevalg i rum
 Styring og dagslysudnyttelse
 Styring og persontilstedeværelse
 Vedligeholdelse

Såvel de enkelte komponenter som samspillet af disse komponenter og
farvevalg i lokalet har afgørende betydning for et belysningsanlægs
energieffektivitet og energiforbrug.

Energikonsulenten skal beskrive anlægstypen for hver enkelt zone ved
typen af lyskilder og den eventuelle anvendte forkobling.

Energikonsulenten skal navngive hvert enkelt belysningsanlæg så vidt
muligt i overensstemmelse med allerede eksisterende navngivning – f.eks.
i dokumentationen for anlægget.

20.2.2 Belysningszone

Energikonsulenten skal kortlægge hvilke belysningszoner, dvs. områder
med ens almen belysning, dagslysadgang og styring som bygningen
indeholder.

Zoneopdelingen behøver ikke at stemme overens med zoneopdelingen til
f.eks. ventilation eller internt varmetilskud.

Energikonsulenten skal registrere en entydig belysningszonebeskrivelse
således at ejeren ved, hvilke anlæg og rum der er tale om.

Eksempel

Belysningen i klasselokalerne i østfløjen er med 12
armaturer i tre rækker med hver 2x36 W T5 rør og
elektroniske forkoblinger.

Eksempel

Belysningsanlæg i møderum er en downlight med
2x18 W kompakte rør og elektronisk forkobling.

Eksempel

Anlæg i glasgang består af 20 matterede pendler
med 60 W glødepærer.
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Eksempel

Storrumskontoret har 28 kvadratiske armaturer med
4x18 W T8 rør med konventionelle forkoblinger.

Eksempel

De 10 cellekontorer har hver 2 armaturer med 2x36
W T8 rør med konventionelle forkoblinger.

20.2.3 Areal, m²

Energikonsulenten skal opgøre hvilke arealer de enkelte anlæg betjener.

Arealerne opgøres på samme måde som bygningens opvarmede
etageareal. Energikonsulenten skal sikre, at summen af
belysningszonernes arealer svarer til bygningens samlede opvarmede
etageareal. I bygninger med blandet anvendelse skal summen dog kun
svare til den del af bygningens etageareal, som ikke anvendes til bolig.

20.2.3.1 Opgørelse af areal for almenbelysning

Ved gennemgang af en bygnings belysningsanlæg til almenbelysning,
gennemgås de enkelte rumkategorier i bygningen.

Arealet skal opgøres for de forskellige rumkategorier, som er forsynet med
anlæg til almenbelysning. For ensartede rum af samme kategori samt
bestykket med samme anlægskonfiguration for belysning, kan opgørelsen
ske samlet.

For rum med flere belysningszoner, og hvor anlægget er indrettet til at
kunne regulere individuelt efter dagslysindfald i de pågældende zoner,
skal arealet yderligere opdeles på de respektive belysningszoner.

20.2.4 Effekt til almenbelysning i brugstiden, minimum,
W/m²

Energikonsulenten skal opgøre minimum effekten pr. m² i brugstiden ved
nedreguleret belysning.

Minimumseleffekten til almenbelysning i brugstiden er den effekt
belysningsanlægget trækker, når belysningen er helt nedreguleret.
Effekten er den samlede minimumseffekt til belysningsanlægget inklusive
f.eks. el-effekt til transformatorer, forkoblinger og automatik samt andet
standby.
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20.2.5 Installeret effekt til almenbelysning i brugstiden,
W/m²

Energikonsulenten skal foretage en gennemgang og registrering af
belysningsanlæg til almenbelysning i opvarmede arealer. Formålet med
registreringen er på et ensartet grundlag, at få fastsat de værdier, der
indgår i ydeevneberegningen for belysnings-anlæg, herunder at få
bestemt den installerede effektbelastning, Plys, alm, som er en central værdi,
der indgår i ydeevneberegningen.

For at finde den installerede effektbelastning skal registreringen omfatte:

 Bestemmelse af antal armaturer
 Effektværdi per armatur
 Forbrug til transformatorer og automatik

Energikonsulenten skal optælle antallet af armaturer i lokalerne. I lokaler
med forskellige armaturer skal antallet fordeles på de forskellige
armaturtyper.

20.2.6 Belysningsniveau, lux

Energikonsulenten skal registrere belysningsniveauet i henhold til DS 700.

20.2.7 Dagslysfaktor, %

Energikonsulenten skal bestemme dagslysfaktoren for en typisk placering
af arbejdspladserne. Hvis glasset dæmper dagslyset i forhold til
almindelige ruder reduceres dagslysfaktoren forholdsmæssigt.
Lystranmittansen for typiske ruder er angivet i bilag 9.

Ved fastlæggelse af dagslysfaktoren for en belysningszone er det
afgørende, hvor personerne forventes at opholde sig, og hvor eventuelle
belysningssensorer er placeret.

Eksempel på dagslysindfald, fra Elsparefondens hjemmeside
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Ved bestemmelse af dagslysfaktoren tages der ikke hensyn til bevægelig
solafskærmning.

Dagslysfaktoren skal kun bestemmes i zoner, hvor lyset ikke er tændt
konstant på fuldt blus.

20.2.8 Dagslysstyring

Energikonsulenten skal registrere hvilken styring der er af belysningen i de
enkelte belysningszoner.

Registreringen skal inddeles i disse 4 kategorier:

U Uden dagslysstyring
M Manuel betjening, afhængigt af dagslyset i zonen
A automatisk on-off regulering efter dagslyset i zonen
K Kontinuert automatisk regulering efter dagslyset i zonen

Dette kan f.eks. ske ved at iagttage belysningsanlægget, når konsulenten
træder ind i lokalet. Tænder lyset er der bevægelsesmelder-styring. Hvis
der rettes lys mod evt. sensorer, og belysningen i et område så dæmpes
eller slukkes, er det tegn på dagslysstyring.

20.2.9 Benyttelsesfaktor, F0

Benyttelsesfaktoren i brugstiden, Fo er belysningens nominelle brugstid i
forhold til bygningens brugstid. Denne faktor afhænger af, om hele
belysningsanlægget benyttes på samme tid, og om anlægget er forsynet
med bevægelsesmelder. Energikonsulenten skal vurdere de konkrete
forhold og vælge Fo i tabel i bilag 18.

20.2.10 El-effekt til arbejdspladsbelysning i brugstiden,
W/m²

På de fleste arbejdspladser er almenbelysningen suppleret med
arbejdsplads-belysning. Arbejdspladsbelysning indgår også i beregning af
ydeevne.

Effektbelastningen, Plys, arb bestemmes ved at bestemme effektværdien på
lyskilden, optælle antal arbejdspladser i lokalet og dividere med lokalets
areal.

20.2.11 El-effekt til anden belysning i brugstiden, W/m²

Hvis lokalet er forsynet med anden belysning, f.eks. spot på udstillinger,
belysning i montre og lignede, skal effektværdien af denne belysning
opgøres.
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Registreringen sker ved at optælle antallet af armaturer og fastsætte
belastningen fra alle armaturerne i forhold til arealet.

20.2.12 Standby effekt til almenbelysning uden for
brugstiden, W/m²

Standby effekt til belysning uden for brugstiden består af den
effektbelastning der kan være til styringsudstyr som:

 Bevægelsesmeldere
 Relæer
 Lyssensorer
 Transformatorer – f.eks. i forbindelse med pladsbelysning, hvor der

sædvanligvis slukkes på selve lampen efter arbejdstids ophør, men
ikke for transformeren

Standby effekten opgøres som summen af ovenstående belastninger
divideret med arealet.

20.2.13 El-effekt til belysningen uden for brugstiden, W/m²

Energikonsulenten skal bestemme el-effekten til belysning uden for
brugstiden, ved at optælle antallet af armaturer og fastsætte belastningen
fra alle armaturerne i forhold til arealet.

Standby effekten til almenbelysningen uden for brugstiden angives
separat, som tidligere beskrevet under eleffekt til almenbelysning.

20.3 Data for beregning af energiforbrug

20.3.1 Anlægsbeskrivelse

Energikonsulenten skal beskrive belysningsanlæggene i de enkelte zoner i
energimærket under status. Her skal energikonsulenten:

 For hvert enkelt anlæg sammenfatte de indhentede oplysninger,
således, at tilstanden af bygningens belysningsanlæg står klart for
læseren

 Angive på hvilket grundlag oplysningerne er indhentet.
 Angive evt. skøn som er foretaget i forbindelse med registreringen af

anlæggene og baggrunden for skønnet.

Eksempel
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Belysningsanlæg i storrumskontorer er af ældre
dato og består af armaturer med T8 rør og
konventionelle forkoblinger. Anlægget udnytter ikke
det store dagslysindfald.

Eksempel

Belysningsanlæg i køkkenet slukkes ikke efter at
personalet er gået hjem, hvilket giver unødigt
elforbrug.

Eksempel

Belysningsanlæg i gange og trappearealer er tændt
i mange timer, hvor der ikke er behov for belysning.
Kan med fordel styres efter bevægelsesmeldere
også kaldet PIR-følere.

Eksempel

Cellekontorer har 30 år gamle armaturer med
konventionelle forkoblinger og et højt lysniveau.

20.3.2 Belysningszone

Se afsnit 20.2.2.

20.3.3 Areal, m²

Se afsnit 20.2.3.

20.3.4 Almen belysning, minimum, W/m²

Ved nedregulering af anlæggene kan minimumseffektoptaget (Plys, alm, min)
regnes at udgøre 25 % for anlæg med højfrekvente elektroniske
forkoblinger.

Hvis effekten ikke kan kortlægges antages en værdi på 2 W/m².
Hvis belysningsanlægget afbrydes helt, er minimumseffekten 0.

20.3.5 Almen belysning, installeret, W/m²

Hvis effekten til transformatorer, forkoblinger og automatik ikke kendes,
antages en værdi på 1,0 W/m², hvis der er elektriske forkoblinger, og 2,0
W/m², hvis der er andre forkoblinger. Denne værdi skal lægges oven i
lyskildernes effektbehov.
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Plys, alm i W/m² beregnes ved at dividere lokalets samlede installerede effekt
i W med arealet i m².

Den installerede effekt for almenbelysning bestemmes som summen af
installeret effekt i armaturer inklusive forkoblinger, transformatorer og
automatik.

20.3.6 Belysningsniveau, lux

Energikonsulenten skal normalt antage et belysningsniveau på 50 lux på
gange, trapper og lignende og 200 lux i alle andre lokaler.
På gange, trapper og lignende refereres der til belysningsniveauet på
gulvet, mens der i andre lokaler refereres til belysningsniveauet i 85 cm
højde, jf. DS 700.

20.3.7 Dagslysfaktor, DF %

Energikonsulenten skal antage en dagslysfaktor på 2 % indenfor en vinkel
på 45 gr. målt fra vinduets (glassets) overkant og ind i rummet i alle
retninger fra vinduet. Hvis der er skygge fra udhæng over vinduet, måles
vinklen fra forkanten af udhænget. Hvis glasset dæmper dagslyset i
forhold til almindelige energiruder, reduceres dagslysfaktoren
forholdsmæssigt. Ved bestemmelse af dagslysfaktoren lige indenfor
vinduet ses der bort fra vinduer eller vinduespartier med samlet rudeareal
mindre end 0,5 m². Overslagsberegningen forudsætter, at højden fra
rudeunderkant til arbejdsplan henholdsvis gulv højst er 0,5 m.

Inde i rummet, dvs. udenfor det ovenfor beskrevne areal, anvendes en
dagslysfaktor på 0,07 gange rudearealet i procent af gulvarealet i rummet,
dog som ovenfor med reduktion i relation til ruder, som dæmper dagslyset
i forhold til almindelige 2-lags energiruder. Beregningen forudsætter, at
rummets overflader er lyse. I rum med mørke overflader halveres
dagslysfaktoren. Ved bestemmelse af dagslysfaktoren inde i rummet tages
der hensyn til alle vinduer i rummet, herunder også tagvinduer og ovenlys.
For ovenlys, hvor "rude"-arealet er større end lysningsarealet, anvendes
lysningsarealet i beregningen.

Ovenstående kan erstattes af målinger.

20.3.8 Dagslysstyring, U, M, A, K

Ved manuel styring af almenbelysningen forudsættes det, at
belysningsniveauet bliver 200 lux højere inden belysningen slukkes.

Ved automatisk styring af belysningen forudsættes det, at
belysningsniveauet bliver 100 lux højere inden belysningen slukkes.
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20.3.9 Benyttelsesfaktoren, F0

Hvor lyset kan tændes og slukkes af brugeren, regnes lyset at brænde i 80
% af rummets brugstid. Hvis rummet er forsynet med bevægelsesmelder
reduceres brugstiden yderligere, svarende til en resulterende
benyttelsestid på 70 %.

20.3.10 El-effekt til arbejdspladsbelysning i brugstiden,
W/m²

Såfremt energikonsulenten ikke har mulighed for at registrere de faktiske
forhold, kan der antages et elforbrug til arbejdslamper på 1,0 W/m²
opvarmet etageareal i gennemsnit for bygningen i brugstiden.

For halogenlyskilder og for kompakte lysstofrør skal der tillægges 20 % af
lyskildens værdi til transformer- og forkoblingstab. Bemærk, at for
transformere er tabet permanent i samtlige timer transformeren er tilsluttet.

20.3.11 El-effekt til anden belysning i brugstiden, W/m²

Denne værdi vil automatisk indgå i den interne varmebelastning
(gratisvarmen), men ikke i ydeevnen.

20.3.12 Standby effektoptag til belysning udenfor
brugstiden, W/m²

Effektoptag for relæer findes på fabrikantens datablad.

Effektoptag for lyssensorer findes på fabrikantens datablad.

Ved beregning af effektoptag skal følgende værdier for
bevægelsesmeldere benyttes:

 Bevægelsesmeldere under 5 år gamle, har et effektoptag på 1 W
 Bevægelsesmeldere (produceret før år 2000), har et effektoptag på 5

W.

Transformer til pladsbelysning fastsættes til en standby effekt på 3 W.

Standby effekten opgøres som summen af belastninger divideret med
områdets areal.

20.3.13 El-effekt til belysning uden for brugstiden, W/m²

Se afsnit 20.2.13.
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20.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal beskrive relevante forslag til besparelser. Der
henvises til Elsparefondens hjemmeside www.elsparefonden.dk, samt
Elsparefondens indgangsportal til elbesparelser www.sparel.dk hvor der
kan findes både besparelsesforslag, samt rentabilitetsberegninger, samt
www.boliglys.dk, hvor der kan hentes inspiration til elbesparelser for
boligejendomme.

20.4.1 Omgivelser

Ofte er det ydre valg som kræver en forøget belysningsstyrke.
Besparelsesforslag kan derfor være andet end ændring af
belysningsanlægget.

Eksempel

I fordelingsgangen mellem klasselokalerne er
væggene malet brune. Såfremt vægfarven ændres
til en lys farve vil almenbelysningen kunne
reduceres 20-30%.

Eksempel

Den automatiske solafskærmning er defekt og er
derfor i brug konstant. Ved reparation af
solafskærmningen kunne almenbelysningen
slukkes i dagtimerne.

20.4.2 Defekt eller forældet udstyr

Såfremt der er defekt eller forældet udstyr i anlægget, skal dette anføres
under de enkelte anlæg.

Eksempler

Belysningsanlæg i kantine er forsynet med
dagslysstyring, men reguleringen er slået fra eller er
defekt. Anlægget skal checkes.

Belysningsanlæg i cellekontorer er opbygget så de
ikke kan slukkes individuelt. Anlægget bør
renoveres.

http://www.elsparefonden.dk/
http://www.sparel.dk/
http://www.boliglys.dk/
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20.4.3 Udskiftning af anlæg

Energikonsulenten skal vurdere, om der kan opnås rentable
energibesparelser ved udskiftning af eksisterende belysningsanlæg til
mere energieffektive.

Ved opstilling af forslag skal der tages udgangspunkt i kravene i DS 700 til
belysningsniveau.

Energieffektive belysningsanlæg har et effektbehov, der er væsentlig
mindre end ældre anlæg på grund af mere effektive lyskilder, forkoblinger
og armaturer samt styring og regulering. Samtidig er levetiden for lyskilder
som T5 rør forlænget med op til 15 % i forhold til T8 rør med elektroniske
forkoblinger, hvilket giver en yderligere besparelse i drift- og
vedligeholdelse.

Elsparefondens positivlister kan benyttes som vejledning for hvilke
effektbehov, der kan anvendes for nye energieffektive belysningsanlæg.
Alternativt skal benyttes de værdier, der er angivet i bilag 18.

Eksempel

Udskift glødelamper til sparepærer, hvor det er
muligt i eksisterende armaturer.

Eksempel

Udskift gitre eller afskærmende plader på armaturer
med dårlig virkningsgrad. Tydelige kendetegn for
gitre/afskærmninger som bør udskiftes er
misfarvninger, små gittermasker eller støvsamlende
afskærmninger.

Eksempel

Det anbefales, at installere nyt, energieffektivt
belysningsanlæg i kantinen med energieffektive
armaturer med kompakte rør. Anlægget bør
forsynes med bevægelsesmeldere.

Eksempel

Nuværende effektbehov kan derved reduceres fra
14 W/m² til 8 W/m². Anlægget bør opfylde kravene i
DS 700. Det anbefales, at der foretages en
lysberegning med udgangspunkt i de konkrete
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forhold før installation, således at det eftervises, at
anlægget opfylder standardens krav.

Eksempel

Armaturer i kontorerne bør nedtages og erstattes af
nedhængte armaturer med 2x28 Watt. Derved
falder effektbehovet fra 12 til 6 W/m², samtidig med
at belysningsniveauet på 200 lux kan bibeholdes.

20.4.4 Drift af belysningsanlæg

Energikonsulenten skal vurdere, om driften for de respektive
belysningsanlæg svarer til rummenes faktiske brugstid. Desuden skal
energikonsulenten vurdere, om driftstiden kan reduceres, herunder om der
med fordel kan etableres urstyring, samt om vedligeholdelses tilstanden er
i orden.

Energikonsulenten skal vurdere dette og komme med forslag til ændring af
driftstiden såfremt dette er rentabelt.

Eksempel

Tilsmudsning af armaturer og lyskilder, samt
lyskilders forringede lysafgivelse med alderen
bevirker at belysningsanlægget skal
overdimensioneres med op til 40%, for at afgive
den ønskede effekt. En fornuftig
vedligeholdelsesplan med rengøring af armaturer
og gitre, samt udskiftning af defekte lyskilder kan
reducere overdimensioneringen væsentligt.

Eksempel

Belysningsanlæg i køkken forsynes med urstyring,
der sikrer at lyset er slukket i natte- og
weekendtimerne, hvor der ikke er behov for lys.

Eksempel

Trappe- og gangbelysning forsynes med
bevægelsesmeldere også kaldet PIR-følere, så
lyset slukker, hvis der ikke er nogen tilstede.

Eksempel



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 20-11

Udvendig belysning forsynes med både urstyring og
bevægelsesmeldere også kaldet PIR-følere, så
lyset slukkes fra 23 – 06, men tænder hvis
bevægelsesmelder bliver aktiveret.

20.4.5 Styring og regulering

Energikonsulenten skal vurdere, om styringen og reguleringen af
belysningen kan forbedres, hvis der er dæmpbare elektroniske spoler i
armaturerne. Alternativt udskiftes belysningsanlægget til et nyt.

Eksempel

Belysningsanlæg i storrumskontorer forsynes med
dagslysstyring med kontinuert automatisk
regulering efter dagslyset i belysningszonen.

Eksempel

Butiksbelysning i udstillingsvinduer forsynes med
urstyring, der sikrer, at lyset slukkes senest kl.
23.00 på hverdage.

Eksempel

I lagerlokale forsynes belysningsanlægget med
on/off styring efter bevægelsesmelder.
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21 Andet el-udstyr

21.1Generelt

Energikonsulenten skal kun medregne elforbrug i forbindelse med
bygningens varmeinstallationer samt for bygninger for handel, service og
den offentlige sektor også elforbruget til ventilation og klimaanlæg samt til
køling.

Andet elforbrug indgår ikke i energirammen.

Energikonsulenten skal alligevel foreslå energibesparende forslag for
andet elforbrugende udstyr, hvor det er rentabelt.

21.2Registrering.

Energikonsulenten skal registrere og gennemgå det elforbrugende udstyr
med henblik på at få registreret alder, placering, funktion, egnethed og
samlet driftsperiode pr. dag/døgn, samt beskrive hvilket udstyr der
forefindes i bygningen.

Energikonsulenten skal navngive anlæggene entydigt, såfremt de i
anlægsdokumentationen ikke har et entydigt navn, f.eks. med bogstav, tal
og/eller funktion, samt angive anlæggets placering.

Energikonsulenten skal anføre dette i ”Kommentarer til energi-
mærkningen”, med oplysning om at anvendelse af det elforbrugende
udstyr kan medføre et væsentligt forøget energiforbrug, som ikke indgår i
beregningen af energimærket.

21.2.1 Særligt for enfamiliehuse

Energikonsulenten skal registrere følgende elforbrugende komponenter,
for at kunne udarbejde besparelsesforslag.

21.2.1.1 Hårde hvidevarer

Energikonsulenten skal registrere fabrikat, type og alder for hårde
hvidevarer på ejendommen (f.eks. tørretumbler, opvaskemaskine,
vaskemaskine, køleskab, fryser, kummefryser, komfur, mikroovn, eller
bageovn).

Såfremt ejer har udfyldt punktet om hårde hvidevarer på ejer-
oplysningssedlen (bilag 05) – skal energikonsulenten alene vurdere
sandsynligheden af disse oplysninger.
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21.2.1.2 Sauna, spa, pool, terrassevarmere, klimaanlæg og andet
energiforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal registrere væsentlige energiforbrugende
installationer, der forventes at blive overdraget til ny ejer, herunder sauna,
spa, swimmingpool, terrassevarmere og ikke fastmonteret klimaanlæg.

Eksempel på status tekst

I forbindelse med badeværelse i stueetagen er
etableret en sauna. Ejer har oplyst at denne ikke
benyttes.

Energikonsulenten skal anføre disse installationer i ”Kommentarer til
energimærkningen”, med oplysning om, at anvendelse af disse kan
medføre et væsentligt forøget energiforbrug, som ikke indgår i
beregningen af energimærket.

21.2.2 Flerfamiliehuse.

21.2.2.1 Hårde hvidevarer, fælles vaskeri, sauna, spa, pool, elevatorer og andet
energiforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal registrere væsentligt energiforbrugende
installationer, som må forventes at være permanente, som f.eks. hårde
hvidevarer (inklusive eventuelle apparater i fællesvaskeri og andre
fælleslokaler), sauna, spa, swimmingpool, elevatorer, terrassevarmere og
klimaanlæg.

Eksempel

Ejendommen har fælles bad i kælderen, da der ikke
er bad i lejlighederne. Fælles bad består af 4 bruse
rum, med termostatblandingsbatterier. I forbindelse
med badefaciliteterne er der sauna. Udgifter til
fælles badet afregnes over fællesudgifterne.

Eksempel

Ejendommen har fællesvaskeri i kælderen nr. 7.
Fællesvaskeriet består af 4 stk. nyborg
vaskemaskiner type 265, 2 stk. nyborg
tørretumblere type T150 og 1 stk. centrifuge. Alle
maskiner er fra 1990. Udgifter til fællesvaskeri
afregnes over huslejen.
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21.2.3 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

21.2.3.1 Hårde hvidevarer, fælles vaskeri, sauna, spa, pool, elevatorer og andet
energiforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal registrere væsentlige energiforbrugende
installationer, som må forventes at være permanente, som f.eks. hårde
hvidevarer (inklusive eventuelle apparater i fællesvaskeri og andre
fælleslokaler), sauna, spa, swimmingpool, elevatorer, terrassevarmere og
klimaanlæg.

Bilag 41 Checklister indeholder en checkliste til registrering af hårde
hvidevarer m.v. for handel, service og offentlige bygninger

21.3 Data til reducering af energiforbrug

21.3.1 Enfamiliehuse

21.3.1.1 Hårde hvidevarer

Såfremt der er apparater, som vurderes at være mere end 10 år gamle,
skal energikonsulenten i statusbeskrivelsen under hårde hvidevarer
bemærke dette, og samtidig oplyse om, at det anbefales, at der så vidt
muligt vælges apparater med energimærkning A, A+ og A++, såfremt der
skal foretages en udskiftning.

Det vil normalt ikke være muligt at fremskaffe oplysninger om ældre hårde
hvidevarers energiforbrug. Energikonsulenten er derfor ikke forpligtet til at
komme med konkrete forslag til udskiftning af hårde hvidevarer.

21.3.2 Flerfamiliehuse, handel, service og offentlige
bygninger.

Energikonsulenten skal registrere og indhente data til beregning af
energibesparelser for andet elforbrugende udstyr.

Energikonsulenten skal desuden anføre, at det generelt anbefales at
vælge apparater med energimærkning A, A+ og A++, såfremt der skal
foretages en udskiftning.

Energikonsulenten skal anføre dette i ”kommentarer til
energimærkningen”, med oplysning om at anvendelse af disse kan
medføre et (væsentligt) energiforbrug, som ikke indgår i beregningen af
energimærket
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21.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal foreslå besparelsesforslag til reducering af
elforbrug under kategorien anden el.

Eksempel

Det anbefales at udskifte ældre hårde hvidevarer til
nye lavenergi med energimærkning A+ eller A++

Eksempel

Det anbefales at få gennemgået trykluftanlæg til
styring af automatik. Driftstider stemmer ikke
overens med ejendommens brugstid

Eksempel

Det anbefales at skolekøkkenet gennemgås for
forældede og defekte elapparater, samt at de
udskiftes med nye lavenergiapparater.
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22 Vandforbrug

22.1Generelt

Energikonsulenten skal registrere vandforbrugende udstyr, således at der
kan stilles rentable besparelsesforslag.

Vandforbrug indgår ikke i energirammen.
Energikonsulenten skal alligevel foreslå energibesparende forslag for
vandforbrugende udstyr.

22.2 Registrering

22.2.1 Særligt for enfamiliehuse

22.2.1.1 Vandforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal registrere og vurdere vandarmaturer for
håndvaske, køkkenvaske, brusere, badekarsarmaturer mv.
Energikonsulenten skal vurdere og beskrive ejendommens toiletter, med
henblik på forslag til vandbesparelser.

22.2.2 Særligt for flerfamiliehuse

22.2.2.1 Vandforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal vurdere og beskrive ejendommens toiletter som
for enfamiliehuse. Såfremt der ikke er adgang til de enkelte lejligheder skal
energikonsulenten bede ejendommens administrator om oplysninger om
toiletterne.

22.2.3 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

22.2.3.1 Vandforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal under status beskrive skyllevandmængden med
udgangspunkt i metoden for enfamiliehuse.
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22.3Data til registrering af energibesparelser

22.3.1 Særligt for boliger

22.3.1.1 Vandforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal altid undersøge om det er rentabelt at udskifte
gammeldags toiletter med høj cisterne til moderne toiletter med stort og
lille skyl. Besparelsen beregnes på baggrund af 5 skyl pr. dag pr. toilet
året rundt. Levetid for toiletter sættes til 15 år.

Energikonsulenten skal altid undersøge om det er rentabelt at udskifte
vandarmaturer til f.eks. håndvaske, brusearmaturer mv. Besparelsen skal
beregnes på baggrund af at der vaskes hænder 10 gange pr. dag, samt at
der bades hver dag året rundt. Levetid for vandarmaturer sættes til 10 år.

Forudsætningerne for beregningen skal fremgår af energimærkningen.
Der kan ved beregningen anvendes aktuelle vandpriser eller de priser,
som er anført i bilag 31 Energipriser.

22.3.2 Særligt for handel, service og offentlige bygninger

22.3.2.1 Vandforbrugende udstyr

Energikonsulenten skal altid undersøge, om det er rentabelt at udskifte
toiletterne til moderne toiletter med stort og lille skyl.
Besparelsen beregnes på baggrund af en konkret vurdering af antallet af
skyl pr. dag, samt ud fra bygningens brugstid. Levetid for toiletter sættes til
15 år.

Forudsætningerne for beregningen skal fremgår af energimærkningen.

Der kan ved beregningen anvendes aktuelle vandpriser eller de priser,
som er anført i bilag 31 Energipriser.

22.4 Besparelsesforslag

Eksempel

Det anbefales at toiletter med skyl på 9 liter,
udskiftes til nye toiletter med dobbelt skyllefunktion.
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Eksempel

Det anbefales at håndvaskarmaturer udskiftes til
nye med sparefunktion

Eksempel

Det anbefales brusearmaturer udskiftes til nye med
termostatfunktion
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23 Mekanisk Køling

23.1Generelt

Energikonsulenten skal registrere eldrevne, mekaniske køleanlæg, som
ikke bruges til proceskøling eller lignende, for at beregne det
energiforbrug, der anvendes til køling, herunder el til drift af kompressorer,
blæsere/ventilatorer og kondensatorer, samt elforbrug til afrimning af
fordampere.

23.2 Registrering

Energikonsulenten skal registrere eldrevne, mekaniske køleanlæg.
Registreringen skal fordels på følgende tre grupper

 Anlægsbeskrivelse og anlægstype
 Mekanisk køling
 Dokumentation

23.2.1 Anlægsbeskrivelse og anlægstype

Energikonsulenten skal registrere og beskrive alle mekaniske
anlægskomponenter ud fra mærkeplader på de tilgængelige dele af
systemet. Energikonsulenten skal beskrive, hvilke områder anlægget
betjener.

Energikonsulenten skal registrere de målte værdier fra eventuelt
gennemførte obligatoriske eftersyn. For nye anlæg skal energikonsulenten
registrere indreguleringsværdier eller projekterede værdier, f.eks. fra
dokumentationsmateriale på køleanlægget

Energikonsulenten skal navngive anlæggene entydigt med navnet fra
anlægsdokumentationen. Hvis den ikke angiver et navn, skal
energikonsulenten give et entydigt navn, f.eks. et bogstav eller et tal.

Eksempel på anlægsbeskrivelse

Bygningen har et single anlæg split model, med
direkte ekspansion (1 kompressor/1 kondensator) til
køling af lokale B2, udedel placeret i det fri på
eksisterende tagpapbelægning. Anlægget er ikke
navngivet i dokumentationen og er derfor benævnt
”Køl for B2”.
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23.2.2 Kølevirkningsgraden

Energikonsulenten skal registrere anlæggets kølevirkningsgrad.
Kølevirkningsgraden er anlæggets COP-faktor + hjælpeudstyr.

23.2.3 Forøgelsesfaktoren

Energikonsulenten skal registrere den samlede nødvendige køleeffekt
inklusive vandudslag i kølefladen.

23.2.4 Anlæggets effektivitet og virkningsgrad

Fastlæggelse af effektiviteten af et køleanlæg sker mest præcist ved
gennemførelse af et egentligt ventilationseftersyn, og energikonsulenten
skal derfor tage udgangspunkt i gennemførte målinger såfremt disse
skønnes fortsat at være gyldige.

Der indføres fra 1. januar 2008 en obligatorisk eftersynsordning, således
at det i fremtiden vil blive muligt at hente oplysninger om anlæggets
effektiviteter og virkningsgrader fra dette eftersyn.

23.3 Data til beregning af energiforbrug

Energikonsulenten skal indsamle følgende data til brug for beregning af
reduktion af energiforbruget:

23.3.1 Anlægsbeskrivelse

Se afsnit 23.2.1 Anlægsbeskrivelse.

23.3.2 Kølevirkningsgrad

For unit-anlæg skal energikonsulenten indhente oplysning om anlæggets
kølevirkningsgrad fra kølegrossisten eller -fabrikanten. Hvis dette ikke er
muligt, skal energikonsulenten i stedet få oplyst anlæggets COP-faktor fra
fabrikanten. Kølevirkningsgraden er derefter anlæggets COP-faktor +
hjælpeudstyr.

23.3.3 Forøgelsesfaktoren

Forøgelsesfaktoren for vandudslag beregnes som den samlede
nødvendige køleeffekt inklusive vandudslag divideret med den tørre,
effektive køleeffekt.

Forøgelsesfaktoren er altid større end 1.
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23.3.4 Anlæggets effektivitet og virkningsgrad

Såfremt der findes målinger fra obligatoriske eftersyn, skal
energikonsulenten anvende oplysningerne fra disse eftersyn til
bestemmelse af anlæggets ydelse og effektivitet.

Det er imidlertid ikke et krav, at energikonsulenten selv udfører et eftersyn
af køleanlægget i forbindelse med energimærkningen.

Hvor målinger ikke findes kan følgende procedure derfor anvendes:

Såfremt anlæggets ydelse og effektivitet ikke fremgår af mærkepladen,
eller oplysningerne virker utroværdige, skal energikonsulenten fremskaffe
data på det pågældende anlæg, enten hos rekvirenten eller via
producenten/leverandøren.

Det kan være nødvendigt at korrigere disse data, såfremt anlægget har en
speciel driftsprofil (eksempelvis hvis kondensatordelen er monteret
indendørs). I så tilfælde kan nedenstående formel og tabel anvendes til at
korrigere anlæggets effektivitet.

Se bilag 16 varmegenvinding i ventilationsanlæg

23.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal foreslå rentable besparelsesforslag for eldrevne,
mekaniske køleanlæg.

23.4.1 Kompressorer

Eksempel serviceeftersyn

Ved bygningsgennemgangen blev det konstateret,
at der ikke er udført eftersyn af køleanlæg inden for
det seneste år. Der gøres opmærksom på, at det er
lovpligtigt at få udført årlige eftersyn fra 1. januar
2008.

23.4.2 Kondensatorer

Eksempel rengøring

Det anbefales, at der tegnes serviceabonnement for
renholdelse af varmeoverførende flader i
kondensatorer og køletårne.
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Eksempel Ikke optimal placering

Det anbefales, at lufttilgangen til kondensatoren
flyttes fra tagfladen mod syd til væg mod nord, så
lufttemperaturen bliver så kold som mulig.

Eksempel dimensionering

Det anbefales at få kontrolleret om
kondensatorfladen er korrekt dimensioneret i
forhold til køleydelsen.

23.4.3 Styring, regulering og overvågning

Eksempel automatik

Det anbefales, at der etableres en samkøring af
styresystemerne for køleanlæg og varmeanlæg,
således at det undgås at varmeanlægget starter op
fordi køleanlægget starter.

Eksempel styring og regulering

Det anbefales at udstyr til styring og regulering
udskiftes til moderne udstyr med flydende
setpunkter for fordampertryk og kondensatortryk.

23.4.4 Varmegenvinding:

Eksempel varmegenvinding

Det anbefales, at der etableres varmegenvinding,
således at overskudsvarmen fra køleanlægget
benyttes til opvarmning af brugsvand.

23.4.5 Øvrige forslag

Eksempel kølerum

Det anbefales, at der monteres afbryder, således at
ventilatoren på fordamperen slukker når døren
åbnes.

Eksempel efterisolering af rør
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Eksisterende kølerør er tyndt og mangelfuldt
isoleret. Det anbefales, at de efterisoleres til klasse
4 og at det indskærpes overfor kølemontøren at
rørisoleringen skal retableres efter reparationer.

Eksempel på udskiftning af køleanlæg

Det eksisterende køleanlæg er i ringe stand og
synes ude af stand til at kunne opnå acceptabel
drift. Desuden er kølemidlet på listen over
kølemidler som udfases, se www.hfc-fri.dk Det
anbefales derfor at det udskiftes til nyt moderne
anlæg, med flydende setpunkter for fordamper og
kondensatortryk.

http://www.hfc-fri.dk/
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24 Varmt brugsvand

24.1Generelt

Formålet med at registrere vandinstallationer, er at beregne energiforbrug
til varmt vandforbrug.

Energikonsulenten skal registrere eksisterende varmt brugsvandsanlæg.
Anlægget skal registreres entydigt. Energikonsulenten skal beregne
effekten af rentable energibesparelser for varmt brugsvandsanlægget.

24.2 Registrering

De følgende registreringer gælder for alle kategorier af bygninger og
ejendomme.

 Anlægsbeskrivelse
 Varmtvandsforbrug
 Brugsvandssystem
 Varmtvandsbeholder
 Varmetab fra tilslutningsrør til varmtvandsbeholder
 Ladekredspumpe
 Cirkulationspumpe til varmt brugsvand
 Vandvarmere

24.2.1 Anlægsbeskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt registrere alle varmtvandsbeholdere,
brugsvandssystemer og driftsdata. De enkelte anlæg skal beskrives så de
let kan genkendes af ejer.

Energikonsulenten skal registrere følgende data for varmtvandsbeholdere:

 Beholdervolumen i liter
 Alder ud fra oplysninger på beholderen eller skønnet alder
 Type og -isoleringstykkelse samt isoleringens tilstand
 Placering i bygningen
 Opvarmningsform (angives hvis det ikke er det almindelige

varmeforsyningssystem, der leverer varmen)
 Afgangstemperatur for det varme vand
 Tilgangstemperatur for centralvarme- eller fjernvarmevandet
 Årligt forbrug af varmt vand.
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Gennemstrømningsvandvarmere registreres på samme måde som
varmtvandsbeholdere. Dog sættes beholdervoluminet til nul.

Hvis varmtvandsbeholderens alder ikke fremgår af mærkepladen, skal
energikonsulenten skønne dens alder ud fra beholderens type eller
bygningens opførelsestidspunkt. Begrundelse for skønnet skal angives i
bygningsdelsbeskrivelsen

Energikonsulenten skal inddele varmtvandsbeholderne i én af følgende
typer:

 Præisolerede beholdere, som udvendigt kan være afsluttet med
metalkappe, og hvor isoleringen ofte er skum

 Traditionelt isolerede varmtvandsbeholdere, hvor isoleringens tykkelse
kan måles med en tynd syl

 Varmeveksler og beholder (system med ladekreds). Varmeeffekt i
ladekreds registreres. Pumpeeffekt for ekstra pumpe registreres

 Gennemstrømningsveksler (uden beholder).

Energikonsulenten skal også registrere om beholderen er placeret lodret
eller vandret, samt om det er en kappebeholder eller om det er en
beholder med indbygget eller ekstern varmeveksler.

Eksempler

Varmtvandsbeholder i bryggers er 110 liter
præisoleret beholder fra 1989.

Varmtvandsbeholder i kælderen er på 100 liter,
isoleret med 20 mm mineraluld. Det vurderes, at
varmtvandsbeholderen har samme alder som
bygningen og derfor er 25 år gammel.

Varmtvandsbeholder fra 1995 i bryggers ved siden
af naturgaskedlen er præisoleret og på 60 liter.

Varmtvandsbeholder i kælderen er på 1500 liter,
isoleret med 60 mm mineraluld. Det fremgår af
mærkeplade, at den er 20 år gammel. Den er
sandsynligvis noget for stor i f.t. forbrug. Der er en
dårlig afkøling af fjernvarmen over den. Ved
besøget var fjernvarmens returtemperatur 56°C.
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24.2.2 Varmtvandsforbrug, liter/m² pr. år

Hvis der er målere på det varme brugsvand skal årsaflæsningerne for
målerne bruges til at udregne varmtvandsforbruget.

Varmtvandsforbruget = målt forbrug i liter

Opvarmet etageareal i m²

For flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger bør
varmtvandsforbruget fremgå af driftsjournalerne. Hvorfor disse lægges til
grund for beregningen.

24.2.3 Brugsvandssystem

24.2.3.1 Varmt brugsvand temperatur

Energikonsulenten skal registrere varmtvandstemperaturen i
varmtvandsbeholderen eller ved gennemstrømningsvandvarmeren. Hvis
der ikke er monteret termometre, kan temperaturen måles på en uisoleret
del af afgangsrøret med et overfladetermometer.

24.2.3.2 Individuelle elvandvarmere

Energikonsulenten skal registrere, om en del af det varme brugsvand
produceres i individuelle elvandvarmere. Hvis dette er tilfældet skal
energikonsulenten registrere andelen af vand som bliver opvarmet i
individuelle elvandvarmere.

24.2.3.3 Individuelle gasvandvarmere

Energikonsulenten skal registrere, om en del af det varme brugsvand
produceres i individuelle gasvandvarmere. Hvis dette er tilfældet skal
energikonsulenten registrere andelen af vand som bliver opvarmet i
individuelle gasvandvarmere.

24.2.4 Varmtvandsbeholder

Energikonsulenten skal registrere centrale varmtvandsbeholdere.
Energikonsulenten skal registrere gennemstrømningsvandvarmere som
varmtvandsbeholdere.

24.2.4.1 Beholdervolumen

Såfremt beholdervolumen ikke fremgår af mærkeplade på beholderen,
skal energikonsulenten i stedet måle varmtvandsbeholderens volumen.
Gennemstrømningsvandvarmere registreres som varmtvandsbeholder
med volumen 0 liter.
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For varmtvandsbeholdere som virker som buffer i solvarmesystemer
inkluderes voluminet af bufferdelen i beholdervoluminet.

24.2.4.2 Fremløbstemperatur fra centralvarme

Energikonsulenten skal registrere den nødvendige fremløbstemperatur for
centralvarmesystemet, for at opretholde den ønskede
varmtvandstemperatur.

24.2.4.3 El-opvarmning af varmtvandsbeholder

Energikonsulenten skal registrere om varmtvandsbeholderen er
elopvarmet. Desuden skal det registreres om varmtvandsbeholderen altid
er elopvarmet eller kun elopvarmet om sommeren.

24.2.4.4 Solvarmebeholder

For solvarmebeholdere skal energikonsulenten registrere, om det er en
kappebeholder eller om beholderen er med varmespiral i toppen. Det skal
også registreres om beholderen har el-patron.

24.2.4.5 Varmetab fra varmtvandsbeholder

Energikonsulenten skal registrere beholderens isolering og beregne dens
varmetab (W/K).

24.2.4.6 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Energikonsulenten skal registrere under hvilke forhold
varmtvandsbeholderen er placeret. Er det opvarmet rum, uopvarmet rum
eller i det fri.

24.2.5 Varmetab fra tilslutningsrør

24.2.5.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal registrere rørstrækningen entydigt.
Energikonsulenten kan vælge at opgøre rørlængderne samlet for frem- og
returløb.

Energikonsulenten skal registrere alle brugsvandsrør med cirkulation eller
eltracing. Både fremløbs - og cirkulationsrør registreres.
Der ses bort fra varmetabet fra koblingsrør, som bliver kolde mellem
tapningerne.

24.2.5.2 Rørlængde, m

Energikonsulenten skal registrere længden af tilslutningsrør. Længderne
skal registreres pr. dimension.
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24.2.5.3 Tab, W/mK

Både isolerede og uisolerede rør registreres med dimension,
isoleringstykkelse, længde og temperatur på medie, således at rørtab kan
beregnes

24.2.5.4 Temperaturfaktor, b

Energikonsulenten skal registrere om rørene er placeret i det fri,
uopvarmede rum eller opvarmede rum.

24.2.6 Ladekredspumpe

Energikonsulenten skal entydigt beskrive og registrere ladekredspumper
og deres styringer.

24.2.6.1 Effekt, W

Energikonsulenten skal aflæse pumpens nominelle effekt på pumpen.

24.2.6.2 Ladekredsstyring

Energikonsulenten skal registrere, om ladekredspumpen er styret, så den
kun kører, når der er behov for brugsvandsopvarmning.

24.2.6.3 Ladeeffekt, kW

Energikonsulenten skal registrere ladeeffekten ved opvarmning af
varmtvandsbeholdere.

24.2.7 Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

Energikonsulenten skal registrere cirkulationspumper til varmt brugsvand
eller alternativt eltracing af varme brugsvandsrør. Registreringen skal
være entydig, således at ejer kan genkende pumpen/eltracingen.

Eksempel

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand er fabrikat
Grundfos type UPS 20-40, indstillet på trin 2.

Eksempel

Varmt brugsvandsrør i kælder under nr. 20 er
forsynet med eltracing, fabrikat Devi 4 W/m.

24.2.7.1 Effekt, W

Energikonsulenten skal aflæse og registrere effekten på pumpen.
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24.2.7.2 Eltracing af brugsvand

Hvis ikke der er cirkulation på det varme brugsvand skal energi-
konsulenten registrere om de varme brugsvandsrør er forsynet med
eltracing.

Hvis der hverken er cirkulation eller eltracing, skal energikonsulenten
undersøge om maksimal ventetid på varmt brugsvand på 10 sekunder i
henhold til DS 439 er overholdt.

24.2.8 Vandvarmere, elvandvarmere

De efterfølgende afsnit skal registreres, såfremt der er registreret
individuelle elvandvarmere under punkt 24.2.3.2.

24.2.8.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt registrere individuelle elvandvarmere med
følgende data;

 Type
 Antal
 Placering

24.2.8.2 Andel af varmt brugsvand

Energikonsulenten skal registrere, hvor stor en andel af det samlede
forbrug af varmt brugsvand, der opvarmes i de individuelle vandvarmere

24.2.8.3 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Energikonsulenten skal registrere varmtvandsbeholderens ydre mål og
isoleringstykkelse.

24.2.8.4 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Energikonsulenten skal registrere om varmtvandsbeholderne er placeret i
det fri, uopvarmede rum eller opvarmede rum.

24.2.9 Vandvarmere, gasvandvarmere

Energikonsulenten skal registrere de følgende afsnit, såfremt der er
registreret individuelle gasvandvarmere under punkt 24.2.3.3

24.2.9.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt registrere individuelle gasvandvarmere
med følgende data

 Fabrikat og type
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 Antal
 Placering

24.2.9.2 Andel af varmt brugsvand

Energikonsulenten skal registrere, hvor stor en andel af det samlede
forbrug af varmt brugsvand, der opvarmes i de individuelle vandvarmere

24.2.9.3 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Energikonsulenten skal registrere varmtvandsbeholderens ydre mål og
isoleringstykkelse.

24.2.9.4 Virkningsgrad

Energikonsulenten skal registrere gasvandvarmerens virkningsgrad på
mærkepladen.

24.2.9.5 Pilotflamme, W

Energikonsulenten skal registrere pilotflammens varmeforbrug på
mærkepladen.

24.2.9.6 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Energikonsulenten skal registrere om varmtvandsbeholderne er placeret i
det fri, uopvarmede rum eller opvarmede rum.

24.3Data til beregning af energiforbrug

24.3.1 Anlægsbeskrivelse

Se afsnit 17.2.

24.3.2 Varmtvandsforbrug

24.3.2.1 Specielt for enfamiliehuse

I ejendomme hvor der ikke måles forbrug af varmt vand skal
energikonsulenten skønne et årligt forbrug af varmt brugsvand.

Energikonsulenten skal kontrollere at det skønnede forbrug ikke oversiger
ejendommens samlede vandforbrug.

Det skønnede forbrug af varmt brugsvand kan vurderes til 250 liter pr. m²
opvarmet etageareal for boliger, såfremt der ikke er andre oplysninger
tilgængelige.
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Energikonsulenten skal antage at forbruget er jævnt fordelt over året. Der
skal dog antages et mindste forbrug på 15 m³ og et største forbrug på 60
m³ pr. boligenhed.

24.3.2.2 Specielt for flerfamilie huse

For flerfamiliehuse hvor varmtvands forbruget ikke måles, skal
energikonsulenten altid anbefale at der monteres varmtvandsmåler og at
denne aflæses og registreres på driftsjournalen.

I ejendomme hvor der ikke måles forbrug af varmt vand skal
energikonsulenten skønne et årligt forbrug af varmt brugsvand.

Energikonsulenten skal kontrollere at det skønnede forbrug ikke oversiger
ejendommens samlede vandforbrug.

Det skønnede forbrug af varmt brugsvand kan vurderes til 250 liter pr. m²
opvarmet etageareal for boliger, såfremt der ikke er andre tilgængelige
oplysninger.

Energikonsulenten skal antage at forbruget er jævnt fordelt over året. Der
skal dog antages et mindste forbrug på 15 m³ og et største forbrug på 60
m³ pr. boligenhed.

24.3.2.3 Specielt for Handel, service og offentlige bygninger.

For handel, service og offentlige bygninger, hvor varmtvands forbruget
ikke måles, skal energikonsulenten altid anbefale, at der monteres
varmtvandsmåler og at denne aflæses og registreres på driftsjournalen.

I ejendomme hvor der ikke måles forbrug af varmt vand skal
energikonsulenten skønne et årligt forbrug af varmt brugsvand.

Energikonsulenten skal kontrollere at det skønnede forbrug ikke oversiger
ejendommens samlede vandforbrug.

Det skønnede forbrug af varmt brugsvand kan vurderes til 100 liter pr. m²
opvarmet etageareal., såfremt det aktuelle forbrug ikke måles.

24.3.3 Brugsvandssystem

Se afsnit 24.2.3.

24.3.3.1 Varmt brugsvand temperatur

Hvis der ikke er mulighed for at måle varmtvandstemperaturen kan den
skønnes til 55°C.
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24.3.3.2 Individuelle elvandvarmere

Såfremt der er individuelle elvandvarmere skal afsnit 24.3. også
behandles.

24.3.3.3 Individuelle gasvandvarmere

Såfremt der er individuelle elvandvarmere skal afsnit 24.3. også
behandles.

24.3.4 Varmtvandsbeholder

Se afsnit 24.2.4.

24.3.4.1 Beholdervolumen

Se afsnit 24.2.4.1

24.3.4.2 Fremløbstemperatur fra centralvarme

Hvis ikke andet fremgår af driftsjournaler, dokumentation, driftsvejledning
eller lignende sættes den nødvendige fremløbstemperatur til 5°C over
varmt brugsvand temperaturen.

24.3.4.3 El-opvarmning af varmtvandsbeholder

Hvis der ikke er elopvarmning af varmtvandsbeholderen, skal kedlen eller
fjernvarmeforsyningen antages at køre igennem om sommeren, dvs. uden
for opvarmningssæsonen.

24.3.4.4 Solvarmebeholder

Såfremt varmtvandsbeholderen er en solvarmebeholder kan data til
beregning af energiforbrug findes på www.god-solvarme.dk. Eksempel på
datablad kan ses i bilag 35 Eksempler på datablade for solvarme.

24.3.4.5 Varmetab fra varmtvandsbeholder

Varmetabet for typiske varmtvandsbeholdere fremgår af bilag 24. Ellers
skal varmetabet beregnes i henhold til DS 452, termisk isolering af
tekniske installationer.

Såfremt der er tale om en solvarmebeholder fremgår varmetabet af
datablade for solvarmebeholdere, se bilag 35 eller www.god-solvarme.dk

24.3.4.6 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for opstillingsrummet bestemmes på samme måde
som temperaturfaktoren for varmerør i varmefordelingssystemet.
Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20.

http://www.god-solvarme.dk/
http://www.god-solvarme.dk/
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24.3.5 Varmetab fra tilslutningsrør

Hvis der er elopvarmning af varmtvandsbeholderen, skal der ikke
beregnes varmetab fra tilslutningsrørene til varmtvandsbeholderen uden
for opvarmningssæsonen.

24.3.5.1 Beskrivelse

Se 24.2.5.1.

24.3.5.2 Rørlængde

Se 24.3.5.2.

24.3.5.3 Tab

Såfremt energikonsulenten har valgt at regne frem og retur samlet,
anvendes middelværdien for fremløbs- og returtemperatur ved
varmetabsberegningen.

Varmetab fra tilslutningsrør beregnes i henhold til DS 452, Termisk
isolering af tekniske installationer.

24.3.5.4 Temperaturfaktor, b

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 21

24.3.6 Ladekredspumpe

Se 24.2.6.

24.3.6.1 Effekt, W

Hvis der ikke er nogen ladekredspumpe eller ladningen sker med en
kombipumpe angives pumpens optagne el-effekt til 0 W.

24.3.6.2 Ladekredspumpestyring

Se 21.2.6.2

24.3.6.3 Ladeeffekt, kW

Såfremt ikke andet kan oplyses kan det normalt antages at der er en
ladeeffekt på 0,1 kW pr. liter beholdervolumen.

Specielt for enfamiliehuse
Hvis andet ikke er angivet kan det antages at ladeeffekten er lige så stor
som kedeleffekten.
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24.3.7 Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

Se punkt 21.2.7

24.3.7.1 Effekt, W

Cirkulationspumper antages at være i konstant drift.

Specielt for flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger.
Såfremt cirkulationspumper til varmt brugsvand er flertrinspumper eller
automatisk styrede pumper skal den aflæste pumpeeffekt multipliceres
med reduktionsfaktoren F

Eksempel

Cirkulationspumpen er aflæst til 75 W, da det er en
flertrinspumpe er reduktionsfaktoren 0,6, hvilket
giver en pumpeeffekt på 45W.

24.3.7.2 Eltracing af brugsvand

Se punkt 21.2.7.2

24.3.8 Vandvarmere, elvandvarmer

24.3.8.1 Beskrivelse

Se punkt 24.2.8.1.

24.3.8.2 Andel af varmt brugsvand

Se punkt 24.2.8.2.

24.3.8.3 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Varmetabet fra de individuelle varmtvandsbeholdere beregnes i henhold til
DS 452.

Såfremt der foreligger et datablad for varmtvandsbeholderen, hvoraf
varmetabet fremgår, kan dette bruges.

24.3.8.4 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20.
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24.3.9 Vandvarmere, gasvandvarmer

24.3.9.1 Beskrivelse

Se punkt 24.3.9.1.

24.3.9.2 Andel af varmt brugsvand

Se punkt 24.2.9.2.

24.3.9.3 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Såfremt der foreligger et datablad for varmtvandsbeholderen, hvoraf
varmetabet fremgår, skal dette bruges.

Hvis ikke andet fremgår af installationen skal energikonsulenten bruge
følgende varmetab:

 Gasvandvarmere uden beholder, 1 W/K
 Gasvandvarmere med beholder, 5 W/K.

24.3.9.4 Virkningsgrad

Såfremt virkningsgraden ikke kan læses på mærkepladen, skal
energikonsulenten bruge en virkningsgrad på 70 %.

24.3.9.5 Pilotflamme, W

Såfremt pilotflammens varmeforbrug ikke kan aflæses på mærkepladen,
skal energikonsulenten at en pilotflamme bruger 50 W.

Hvis der ikke er pilotflamme og brænderen kun er tændt når der er behov
for opvarmning af varmt brugsvand, sættes værdien til 0 W.

24.3.9.6 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20.

24.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal komme med besparelsesforslag til reducering af
energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand, hvis det er rentabelt.

Eksempel

Det anbefales at montere termostatiske
cirkulationsventiler på brugsvands
cirkulationsledninger, således at unødvendig
cirkulation af varmt brugsvand minimeres.
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Eksempel

Det anbefales at efterisoleres varme brugsvandsrør
i uopvarmede rum, optil 5 cm mineraluldsmåtter..

Eksempel

Da den eksisterende varmtvandsbeholder er
produceret til kedelfyring, anbefales det at udskifte
varmtvandsbeholder til en moderne
fjernvarmebeholder, hvilket giver en øget afkøling af
fjernvarmevandet.
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25 Varmefordelingsanlæg

25.1Generelt

Formålet med registrering af varmeinstallationer er at indsamle data på
det samlede anlæg.

Energikonsulenten skal registrere data til brug for beregning og vurdering
af mulighederne for rentable energibesparelser.

25.2 Registrering

Det efterfølgende er opdelt i følgende grupper

 Opbygning og temperatur
 Pumper
 Varmerør

25.2.1 Opbygning og temperatur

25.2.1.1 Anlægsbeskrivelse

Energikonsulenten skal registrere og beskrive det varmefordelende anlæg,
således at det er genkendeligt for ejeren.
Energikonsulenten skal registrere type, alder, bestykning og isolering.

Eksempel på anlægsbeskrivelser

Centralvarmeanlæg til bygning 2.
Centralvarmeanlægget er forsynet med
automatiske strengreguleringsventiler. Alle
radiatorer har 2-strengs radiatortermostatventiler.
Installationen er uisoleret.

Eksempel anlægsbeskrivelse

Varmefordelingsanlægget er 2-strengs med vandret
fordeling i overvejende uopvarmet kælder og
lodrette stigstrenge placeret i skakte gennem
lejlighederne. Der er strengregulerings- og
afspærringsventiler på stigstrengene. Isolering er
30-40 mm på alle rør. Ventiler er uisolerede.
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Eksempel på anlægsbestykning

Der er de fleste steder placeret 2 lags radiator med
konvektor i vinduesbrystningerne. Radiatorerne er
forsynet med radiatorhaner.

Eksempel på anlægsbestykning

Der er termostatventiler på de fleste radiatorer. Der
er dog 4 manuelle radiatorventiler, som er placeret i
gang og 3 værelser på 1. sal. Der er returtermostat-
ventiler på alle radiatorer.

25.2.1.2 Dimensionerende fremløbstemperatur

Energikonsulenten skal angive den dimensionerende fremløbstemperatur
ved en dimensionerende udetemperatur på -12 °C. Hvis der er en lavere
dimensionerende fremløbstemperatur i dele af varmefordelingsanlægget,
angives den højeste af de dimensionerende temperaturer til
varmeanlægget.

Hvis bygningen er efterisoleret, skal energikonsulenten skønne, om der
skal anvendes en lavere temperatur. I bygninger, hvor det er indlysende at
frem- og returløbstemperaturerne afviger fra ovenstående, f.eks. hvis der
er dampvarme eller hedtvand, skal energikonsulenten fastsætte
temperaturerne efter forholdene.

25.2.1.3 Dimensionerende returtemperatur

Energikonsulenten skal angive den dimensionerende returtemperatur ved
en dimensionerende udetemperatur på -12 °C. Hvis der er forskellige
dimensionerende returtemperaturer fra forskellige dele af anlægget,
angives den samlede, vægtede returtemperatur.

Hvis bygningen er efterisoleret, skal energikonsulenten skønne, om der
skal anvendes en lavere temperatur. I bygninger, hvor frem- og
returløbstemperatur indlysende afviger fra ovenstående, f.eks. hvis der er
dampvarme eller hedtvand, skal energikonsulenten fastsætte
temperaturerne efter forholdene.

25.2.2 Anlægstype

Energikonsulenten skal registrere om anlægget er et 1-strengsanlæg eller
2-strengsanlæg. Hvis kun dele af anlægget er 1-strengsanlæg og disse er
forsynet med lokale blandesløjfer, angives anlægget som 2-strengs.
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Eksempler på registrering af anlægstype

2-strengs varmeanlæg med nedre fordeling.

1-strengs varmeanlæg med øvre fordeling.

Eksempel anlægsbeskrivelse

Varmefordelingsanlægget er 2-strengs med vandret
fordeling i overvejende uopvarmet kælder og
lodrette stigstrenge placeret i skakte gennem
lejlighederne. Der er strengregulerings- og
afspærringsventiler på stigstrengene. Isolering er
30-40 mm på alle rør. Ventiler er uisolerede.

Eksempler bestykning

Der er de fleste steder placeret 2 lags radiator med
konvektor i vinduesbrystningerne. Radiatorerne er
forsynet med radiatorhaner.

Der er termostatventiler på de fleste radiatorer. Der
er dog 4 manuelle radiatorventiler, som er placeret i
gang og 3 værelser på 1. sal. Der er
returtermostatventiler på alle radiatorer.

25.2.3 Pumper

25.2.3.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt beskrive og registrere samtlige pumper i
varmefordelingssystemet, inklusive pumper på kedler. Energikonsulenten
skal indhente oplysninger om pumpernes drift. Pumperne skal opdeles i
følgende hovedtyper:

 Pumper, som er i konstant drift året rundt
 Pumper, som er i konstant drift i opvarmningssæsonen, men stoppet

om sommeren, dvs. uden for opvarmningssæsonen
 Pumper, som er i tidsstyret drift i opvarmningssæsonen
 Kombipumper, som både cirkulerer vand til rumopvarmning og til

varmtvandsbeholderen
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25.2.3.2 Pumpens nominelle effekt, W

Energikonsulenten skal registrere pumpens nominelle effekt. Pumpens
nominelle effekt er pumpens optagne el-effekt på højeste trin inklusive
eventuelt styringsudstyr og automatik, herunder frekvensomformere.
Pumpens nominelle effekt kan normalt aflæses på pumpen (værdi for
højeste trin anvendes).

25.2.3.3 Reduktionsfaktor, Fp

Se afsnit 25.3.3.3.

25.3Data til beregning af energiforbrug

Energikonsulenten skal benytte de registrede data, for energimærkning af
bygningen samt udarbejdelse af besparelsesforslag.

25.3.1 Opbygning og temperatur

25.3.1.1 Anlægsbeskrivelse

Se punkt 25.2.1.1.

25.3.1.2 Dimensionerende fremløbstemperatur

Såfremt energikonsulenten ikke har kunnet registrere oplysninger om den
dimensionerende fremløbstemperatur på ejendommen, skal
energikonsulenten benytte de dimensionerende værdier der var
gældende, da anlægget blev opført. Disse fremgår af det
bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for bygningens
opførelse.

Der gøres opmærksom på at tidligere udgaver af bygningsreglementet kan
ses på erhvervs- og boligstyrelsens hjemmeside www.virk.dk

25.3.1.3 Dimensionerende returtemperatur

Såfremt energikonsulenten ikke har kunnet registrere oplysninger om den
dimensionerende returtemperatur på ejendommen, skal
energikonsulenten benytte de dimensionerende værdier der var gældende
da anlægget blev opført. Disse fremgår af det bygningsreglement, der var
gældende på tidspunktet for bygningens opførelse.

Der gøres opmærksom på at tidligere udgaver af bygningsreglementet kan
ses på erhvervs- og boligstyrelsens hjemmeside www.virk.dk

25.3.2 Anlægstype

Se kapitel 25.2.2 Anlægstype.

http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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25.3.3 Pumper

25.3.3.1 Beskrivelse

Kombipumper antages at være i konstant drift i opvarmningssæsonen.
Uden for varmesæsonen er pumpens driftstid afhængig af behovet for
varmt brugsvand.

Kombipumper er ofte indbygget i kedelunits til enfamiliehuse.

25.3.3.2 Pumpens nominelle effekt, W

Se afsnit 25.2.3.2

25.3.3.3 Reduktionsfaktor, Fp

Reduktionsfaktoren angiver forholdet mellem optaget eleffekt i middel over
pumpens driftstid i forhold til pumpens nominelle effekt.

Såfremt andet ikke er angivet, skal energikonsulenten benytte følgende
værdier:

Flertrinspumper med manuel indstilling af drifttrinFp = 0,8
Automatisk trinstyrede pumper Fp = 0,6
Automatisk styrede pumper Fp = 0,4

25.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal komme med rentable forslag til energibesparelser
og beskrive disse i forbindelse med forslaget:
Energikonsulenten skal foreslå følgende besparelsesforslag, såfremt de
ikke er rentable, skal de foreslås ved renovering/ombygning;

 Foreslå installering af termostatventiler i alle rum hvor disse ikke findes
i forvejen, og hvor det skønnes at medføre rentable besparelser. Hvis
det ikke medfører rentable besparelser at installere termostatventiler -
fx fordi rummet sjældent opvarmes - skal energikonsulenten lave en
note til registreringen.

 Foreslå udvidelse af hedefladearealet, f.eks. ved opsætning af
yderligere radiatorer eller udskiftning af eksisterende til større således,
at varmeanlæggets fremløbstemperatur kan sænkes og afkølingen
over anlægget kan forbedres.

 Foreslå individuel afregning af varmen i flerfamiliehuse og
erhvervsbygninger med flere lejemål, hvis dette ikke allerede er indført.
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Eksempler på besparelsesforslag for bestykning

Det anbefales, at cirkulationspumpen på varmen
udskiftes til en automatisk regulerende pumpe,
f.eks. med permanent-magnet-motorer.

Det anbefales at udskifte de resterende 4 manuelle
radiatorventiler i gangen og i de 3 værelser på 1.
sal til termostatventiler.

Det anbefales, at alle radiatorer forsynes med
termostatventiler. Inden arbejdet sættes i gang, bør
anlægget generelt gennemgås.

I storrumskontorerne fungerer indstillingen af
radiatorer dårligt. Det foreslås derfor, at der
monteres fælles ventiler for flere radiatorer i samme
rum evt. styret af CTS anlæg. Inden arbejdet sættes
i gang bør varmeanlægget generelt gennemgås.

Det anbefales at udskifte den eksisterende radiator
i bryggers til en radiator med større hedeflade så
både fremløbstemperaturen til radiatorerne og
kedeltemperaturen kan sænkes. Hermed sænkes
strålingstabet, hvilket medfører en besparelse.

Det anbefales, at cirkulationspumpen på
ventilationsanlægget tilsluttes varmeanlægs
automatik, så pumpen kun er i drift når
ventilationsanlægget er i drift, samt ved frostfare.
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26 Varmerør

26.1Generelt

For at kunne beregne varmetabet fra varmefordelingssystemet skal
energikonsulenten skal registrere alle rør, der:

 Ligger udenfor den opvarmede del af bygningen
 Ligger indenfor den opvarmede del af bygningen, men er uden

udetemperaturkompensering

Energikonsulenten skal derfor undersøge om og i hvilket omfang
varmefordelingsanlægget er forsynet med udetemperaturkompensering.

Varmetabet fra rør, som ligger i den opvarmede del af bygningen og er
forsynet med udetemperaturkompensering, antages at kunne komme
bygningen til gode på samme måde, som hvis varmen kommer fra
radiatorerne. Energikonsulenten skal derfor ikke registrere varmerør
forsynet med udetemperaturkompensering, som ligger i den opvarmede
del af bygningen.

Rør i terrændæk med trægulv/træpladegulv på strøer, som
 er opført i henhold til BR77 (i kraft 1. februar 1979) eller senere
 vurderes at ligge på den varme side af isoleringen
 er forsynet med udetemperaturkompensering

skal ikke registreres.

Ventiler og andre armaturer medtages i beregningen som en ækvivalent
rørlængde – Der henvises til bilag 26, varmetab fra rør

26.2 Registrering

Energikonsulenten skal foretage følgende registreringer i bygningen:

26.2.1 Rørstrækning

Rørstrækningerne skal navngives entydigt. Rørstrækningerne skal
opdeles i hensigtsmæssige dele afhængig af temperaturer og
dimensioner, således at beregning af varmetabet kan ske på en enkel
måde.

Eksempler beskrivelse af rørstrækninger



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 26-2

Varmeanlægget er 2-strenget og nyrenoveret. Alle
rør udenfor klimaskærmen er isolerede. Det
vurderes, at opbygning, automatik og isolering
opfylder gældende standarder. Varmerør i
tagetagens skunk er isoleret med 20 mm isolering.

Varmerør i tagetagens skunk er isoleret med 10
mm isolering, der flere steder sidder løst eller
direkte mangler.

Ca. 20 meter varmerør i kælderen er uisoleret.

Det skønnes, at varmerørene under trægulvet er
isolerede med 10 mm isolering. Skønnet bygger på
den byggeskik, der var gældende på bygningens
opførelsestidspunkt.

Rør mellem kedel og varmtvandsbeholder til
opvarmning af varmtvandsbeholder er uisolerede.

Ventiler forsynes med isoleringskappe.

26.2.2 Rørlængde, m

Energikonsulenten må gerne foretage et overslag, men skal sikre at den
således bestemte rørlængde ligger indenfor 15 % afvigelse i forhold til en
komplet opmåling.

For rør placeret i terrændæk eller lignende, hvor rørlængderne ikke kan
opmåles, skal energikonsulenten bestemme varmerørenes længde på
følgende måde:

 Ved et 1-strenget anlæg opgøres rørlængden til 2 x husets længde + 2
x husets bredde, begge dele målt udvendigt

 Ved et 2-strenget anlæg opgøres rørlængden til 4 x husets længde + 2
x husets bredde, begge dele målt udvendigt.

Rørlængderne for de enkelte rørstrækninger skal opgøres inklusive
tillægget fra de ækvivalente rørlængder.
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26.2.3 Varmetab, W/mK

Energikonsulenten skal måle isoleringstykkelse på rørstrækningerne.
Isoleringstykkelserne skal opgøres pr. dimension.

Varmerørenes isoleringsgrad kan variere, og nogle meter kan være
uisolerede. I særlige tilfælde kan energikonsulenten anvende en
gennemsnitlig isoleringsgrad. Energikonsulenten skal dog altid registrere
uisolerede varmerør.

Til måling af isoleringstykkelser kan energikonsulenten anvende en nål,
syl eller lignende.
Energikonsulenten skal gøre opmærksom på, hvis rørisoleringen ikke
lever op til kravene i DS 452 Termisk isolering for tekniske installationer.

26.2.4 Temperaturfaktor for rørplacering

Energikonsulenten skal registrere forhold omkring rørplaceringerne,
således at temperaturfaktoren kan bestemmes i henhold til bilag 20
Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg.

26.2.5 Udetemperaturkompensering

Energikonsulenten skal registrere om rørstrækningen har
udetemperaturkompensering.

26.2.6 Sommerstop

Energikonsulenten skal registrere om rørstrækningen er omfattet af
sommerstop.

26.3 Data til beregning af energiforbrug

26.3.1 Rørstrækning

Se kapitel 26.2.1 Rørstrækning.

Energikonsulenten kan vælge at registrere frem- og returløbsstrækninger
samlet, idet der benyttes en middelværdi for frem- og returtemperaturen.

26.3.2 Rørlængde, m

Se kapitel 26.2.2 Rørlængde.

26.3.3 Varmetab, W/mK

Energikonsulenten skal beregne varmetabet for rørene i henhold til DS
452, termisk isolering for tekniske installationer.
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Energikonsulenten kan benytte bilag 25 varmetab fra rør pc U-værdi
beregningsprogrammer, U-værdi tabeller eller lignende, såfremt kilden
angives i ”Kommentarer til energimærkningen”.

26.3.4 Temperaturfaktor for rørplacering

Energikonsulenten skal benytte bilag 20 Temperaturfaktor, b for rør og
varmeanlæg til bestemmelse af temperaturfaktoren.

Rør placeret i det fri har temperaturfaktor 1,0.

26.3.5 Udetemperaturkompensering

Se kapitel 26.2.5 Udetemperaturkompensering

26.3.6 Sommerstop

Se kapitel 26.2.6 Sommerstop

26.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal som udgangspunkt komme med rentable forslag til
energibesparelser og beskrive disse i forbindelse med forslaget:

Eksempel Efterisolering

Alle varmerør og installationer i kælder foreslås
efterisoleret, så der er mindst 60 mm isolering på.

Eksempel Styring

Det anbefales, at der indføres automatisk styring af
fremløbstemperaturen for centralvarmevandet.
Styringen bør regulere i forhold til udetemperatur og
tidspunkt på døgnet.

Eksempel Udskiftning

Da rør i kanaler mellem bygningerne er tyndt
isoleret, anbefales det at de erstattes af nye
præisolerede rør, der nedgraves i græsplænen ved
siden af de nuværende kanaler.
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27 Kedel

27.1Generelt

Energikonsulenten skal registrere det varmeproducerende anlæg med alle
tab. Registreringen skal være så omfattende at der kan beregnes
eventuelle rentable besparelsesforslag eller forbedringsforslag ved
renovering.

I henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 881 af 18. august 2006 om eftersyn
af kedel- og varmeanlæg skal varmeanlæg med kedler, der fyres med olie,
gas eller kul og koks efterses, når kedlen er mere end 15 år gammel.
Dette eftersyn kaldes 15-årseftersyn af varmeanlæg. Hvis bygningen, hvor
kedel og varmeanlæg er installeret, er omfattet af kravet om regelmæssig
energimærkning, sker 15-årseftersynet som en del af energimærkningen.
Energikonsulenten skal følge de almindelige retningslinier for energi-
mærkning. Energikonsulenten skal dog være særlig opmærksom på, om
der er rentable energibesparelser ved udskiftning af kedlen og andre
ændringer af varmeanlægget, eller om der er alternative rentable
løsninger, herunder tilslutning til kollektiv forsyning eller installation af
solvarme, varmepumpe eller biobrændselskedel.

27.2 Registrering

Energikonsulenten skal registrere ejendommens hoved varmeforsyning,
således at den er genkendelig for ejer.

Energikonsulenten skal registrere anlægget med:

 Kedelbeskrivelse

 Brændsel

 Varmeydelse

 Nominel virkningsgrad

 Tomgangstab

 Driftsforhold

Hvis der er foretaget eftersyn af kedlen eller 15 års eftersyn af
varmeanlægget, skal energikonsulenten anvende data fra disse, hvis de
stadig er relevante.
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27.2.1 Kedelbeskrivelse

Energikonsulenten skal entydigt registrere kedlen, herunder skal type,
fabrikat og størrelse angives.

Eksempel på registrering af kedel

Nyere kondenserende gaskedel, fabrikat Vaillant,
type test, 20 kW

27.2.2 Brændsel

Energikonsulenten skal registrere hvilken brændselstype der anvendes.

Brændselstyperne skal angives som én af følgende typer:

 Olie
 Gas
 Biobrændsel

27.2.2.1 Olie

Energikonsulenten skal registrere følgende data for kedler til olie:

 Alder ifølge mærkningsskilt

 Opbygningen, hvis der er flere kedler (sommer/vinterkedel, reserve,
kaskadekobling)

Energikonsulenten skal registrere oliebrændere særskilt.
Energikonsulenten skal registrere brænderens data, for at kunne
udarbejde besparelsesforslag:

 Type

 Effekt (max. og min.)

 Effekt, indreguleret

 Alder ifølge mærkningsskilt

Hvis brænderne ikke kan identificeres, skal energikonsulenten bemærke
dette i bygningsdelsbeskrivelsen

Eksempel på beskrivelse af kedel og varmefordelende anlæg

Varmeanlægget er et 1-strengsanlæg.
Opvarmningen sker fra en oliekedel af ældre dato.
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Anlægget er ikke forsynet med termostatventiler.
Rørene er uisolerede. Dog er der enkelte steder
søgt isoleret i form af gamle aviser lagt over rørene.

27.2.2.2 Gas

Energikonsulenten skal registrere gaskedler efter samme retningslinier
som oliekedler. Ved gaskedler skal energikonsulenten herudover
registrere, om kedlen er væghængt eller står på gulvet. Af typer registreres
derudover, om det er:

 Kedel fyret med blæseluftbrænder

 Kedel med åbent forbrændingskammer

 Kedel med lukket forbrændingskammer

 Kondenserende kedel.

Energikonsulenten skal registrere brændere særskilt. Hvis disse er
integreret i kedlen eller ikke kan identificeres, bemærkes dette.
Brændere registreres med:

 Type

 Effekt (max. og min., 2-trin, modulerende)

 Effekt, indreguleret

 Alder ifølge mærkningsskilt

Hvis der er tvivl om, hvilken gaskedel der er installeret, bør
energikonsulenten henvende sig til gasdistributionsselskabet og spørge
hvilken gaskedel der er registreret på ejendommen. Hvis
energikonsulenten ikke kan få de nødvendige oplysninger, skal det fremgå
af bygningsdelsbeskrivelsen
Gaskedler med lukket forbrændingskammer kan også være modulerende,
det vil sige, at brænderens effekt reguleres efter behov.

27.2.2.3 Biobrændelseskedler

Ved fastbrændselskedler forstås kedler, der leverer varme til
centralvarmeanlæg og fyres med fast brændsel. Energikonsulenten skal
registrere fastbrændselskedler efter samme retningslinier som oliekedler.
Fastbrændselskedler opdeles i type efter det brændsel, der fyres primært
med. De mest gængse typer kedler er:

 Brændekedler med manuel fyring
 Træpillekedler med manuel eller automatisk fyring
 Andet brændsel som kul, koks, korn, halm m.m.
 Flisfyret kedel.
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Energikonsulenten skal i dokumentationen beskrive, hvordan
varmeanlægget er opbygget.

27.2.3 Varmeydelse

27.2.3.1 Nominel effekt, kW

Energikonsulenten skal registrere kedlens nominelle effekt på typeskilt
eller datablad, hvis det forefindes. For oliekedler kan den nominelle effekt
også bestemmes ud fra dysens størrelse.

27.2.3.2 Andel af nominel effekt til varmtvandsbeholder

Energikonsulenten skal registrere varmtvandsbeholderens
mærkepladeeffekt, og denne angives som nominel effekt til
varmtvandsbeholderen.

For mindre anlæg med kedelunits, se kapitel 27.3.3.2 andel af nominel
effekt til varmtvandsbeholder

27.2.4 Nominelle virkningsgrader

Energikonsulenten skal registrere kedlens nominelle virkningsgrad for
henholdsvis fuldlast og dellast. Se kapitel 27.3.4 Nominelle
virkningsgrader

27.2.4.1 Belastning

Belastningen måles ved prøvning af kedlen, dette er ikke en del af
energikonsulentens arbejde.
Se kapitel 27.3.4.1 Belastning.

27.2.4.2 Nominel virkningsgrad

Den nominelle virkningsgrad måles ved prøvning af kedlen for fuldlast og
dellast, dette er ikke en del af energikonsulentens arbejde. Se kapitel
27.2.4.2 Nominel virkningsgrad

27.2.4.3 Nominel kedeltemperatur

Den nominelle kedeltemperatur registreres ved prøvning af kedlen for
fuldlast og dellast, dette er ikke en del af energikonsulentens arbejde. Se
kapitel 27.3.4.3 Nominel kedeltemperatur

27.2.4.4 Temperaturkorrektionsfaktor

Temperaturkorrektionsfaktoren kan kun bestemmes i forbindelse med
prøvning af kedlen. Såfremt denne fremgår af servicerapporter, kedeltest
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eller lignende registreres temperaturkorrektionsfaktoren. Se kapitel
27.3.4.4 Temperaturkorrektionsfaktor

27.2.5 Tomgangstab

Tomgangstabet angiver kedlens brændselsforbrug ved belastning på 0
kW.
Energikonsulenten skal registrere tomgangstabet fra kedlens OR-test,
VKO-test, servicerapport eller lignende eftersynsrapport.
Det er ikke energikonsulentens arbejde at udføre målinger på kedlen.

27.2.5.1 Belastning

Ved beregning af tomgangstab er belastningen altid 0 kW – dvs. ingen
belastning.

27.2.5.2 Tabsfaktor

Tomgangstabet angives som andel i forhold til den nominelle effekt.
Energikonsulenten skal registrere tabsfaktoren fra servicerapport eller
testrapport. Se kapitel 27.3.5.2 Tabsfaktor.

27.2.5.3 Andel til rum

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20
Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg

27.2.5.4 Temperatur differens

Se kapitel 27.3.5.4 Temperatur differens.

27.2.6 Driftsforhold

Energikonsulenten skal registrere og beskrive kedlens driftsbetingelser,
herunder elforbrug til blæser og automatik.

27.2.6.1 Minimumskedeltemperatur

Energikonsulenten skal registrere om der er automatik på kedlen, som
styrer kedeltemperaturen efter udetemperaturen.

27.2.6.2 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20
Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg

27.2.6.3 Blæsereffekt

Energikonsulenten skal registrere blæserens optagne el-effekt ved
aflæsning på typeskiltet.
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27.2.6.4 El til automatik

Energikonsulenten skal registrere el effekten til automatik ved aflæsning
på automatikkens typeskilt.

Eksempler registrering af el til automatik

Der er ingen automatik til sænkning af
rumtemperaturen i de tidsrum, hvor bygningen ikke
behøver 20ºC indetemperatur, f.eks. om natten.

På kedlen er der automatik til tidsstyring af
rumtemperaturen efter brugstiden og til styring af
fremløbstemperaturen efter udeføler.

27.3 Data til beregning af energiforbrug

27.3.1 Kedelbeskrivelse

Se kapitel 27.2.1 Kedelbeskrivelse

27.3.2 Brændsel

27.3.2.1 Oliekedler

Se kapitel 27.2.2.1 Oliekedler

27.3.2.2 Gaskedler

Se kapitel 27.2.2.2 Gaskedler

27.3.2.3 Biobrændselskedler

Se kapitel 27.2.2.3 Biobrændselskedler

27.3.3 Varmeydelse

27.3.3.1 Nominel effekt

Energikonsulenten skal bestemme den nominelle effekt ved registrering
fra OR-test, VKO-test fabrikantens dokumentation eller lignende Kan den
nominelle effekt ikke bestemmes således, skal energikonsulenten antage,
at kedlens nominelle effekt svarer til bygningens dimensionerende
varmebehov inklusive varmt brugsvand.
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Hvis en del af bygningen opvarmes på anden vis tages skal der hensyn til
det ved skøn af nominel effekt. Dog antages, at kedlens nominelle effekt
mindst svarer til ladeeffekten til varmtvandsbeholderen.

27.3.3.2 Andel af nominel effekt til varmtvandsproduktion

I mindre anlæg med kedelunit med kombipumpe, hvor vandstrømmen
skifter mellem rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand skal
energikonsulenten benytte 1,0 kW som andel af nominel effekt til
varmtvandsproduktion.

27.3.4 Nominelle virkningsgrader

Energikonsulenten skal benytte bilag 21 virkningsgrader og tomgangstab
for forskellige kedeltyper, eller lignende dokumentation såfremt andre data
ikke kan registreres. Energikonsulenten skal opgive kilde til data i
bygningsdelsbeskrivelsen.

Hvis der er flere kedler angives summen af de nominelle effekter.

I tilfælde hvor kedel og brænder er selvstændige komponenter, angives
den nominelle kedeleffekt for den aktuelle kombination af kedel og
brænder.

27.3.4.1 Belastning

Normalt afprøves kedler ved fuldlast, det vil sige nominel effekt og dellast.
Dellast er normalt 0,3 eller 0,5 af nominel effekt.

Energikonsulenten skal bruge oplysningerne fra servicerapporterne for
kedelanlægget eller fra anlægsdokumentationen.

27.3.4.2 Nominel virkningsgrad

Energikonsulenten skal bruge oplysningerne for den nominelle
virkningsgrad fra servicerapporten eller anlægsrapporten for henholdsvis
fuldlast og dellast.

27.3.4.3 Nominel kedeltemperatur, °C

Energikonsulenten skal altid sætte den nominelle kedeltemperatur ved
prøvning ved fuldlast til 70°C.

Energikonsulenten skal sætte den nominelle kedeltemperatur ved
prøvning ved dellast til 30 eller 50°C.
Den korrekte temperatur fremgår af anlægsdokumentationen.
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27.3.4.4 Temperaturkorrektionsfaktor

Da denne faktor sjældent bestemmes i forbindelse med prøvning af kedler
skal følgende vejledende værdier benyttes, såfremt den korrekte værdi
ikke er målt:

Korrektionsfaktor = 0,002 pr °C – for kondenserende gaskedler ved både
fuldlast og dellast, samt for kondenserende oliekedler ved dellast.

Korrektionsfaktor = 0,001 °C – for alle andre kombinationer af kedeltyper
og prøvebelastninger.

27.3.5 Tomgangstab

Såfremt energikonsulenten ikke har adgang til andre data skal bilag 22
Overslagsværdier for kedeltab benyttes.

27.3.5.1 Belastning

Se kapitel 27.2.5.1 belastning

27.3.5.2 Tabsfaktor

Såfremt energikonsulenten ikke har adgang til andre data kan bilag 22
belastning. benyttes.

27.3.5.3 Andel til rum

Andel af tomgangstab til opstillingsrummet, registreres ofte i forbindelse
med udarbejdelse af kedel-test, servicerapporter og lignende. Såfremt
energikonsulenten ikke kan finde andre data, antages at 25% af
tomgangstabet tilføres opstillingsrummet

27.3.5.4 Temperatur differens

I henhold til SBI anvisning 213 skal temperatur differensen være 30 °C for
alle forhold.

27.3.6 Driftsforhold

27.3.6.1 Minimum kedeltemperatur

Hvis kedlen kører med fast temperatur, skal energikonsulenten angive den
fast indstillede kedeltemperatur som minimumstemperaturen.

For pladejernskedler og lignende skal der dog anvendes en minimums
kedeltemperatur på mindst 60 °C.
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For støbejernskedler skal der anvendes en minimums kedeltemperatur på
mindst 50 °C.

For kondenserende kedler og andre kedler, der kører ned i temperatur,
skal der anvendes en minimums kedeltemperatur på 0 °C

27.3.6.2 B faktor for opstillingsrum

Energikonsulenten skal fastsætte b-faktoren i henhold til bilag 20
temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg.

27.3.6.3 Blæser mv

Hvis der findes typeskilt på blæseren, skal energikonsulenten aflæse
blæsereffekten. Hvis typeskilt ikke forefindes, skal energikonsulenten
antage en blæsereffekt på 10 W pr. kW nominel kedeleffekt.

Hvis der også er olieforvarmer summeres de 2 værdier.

27.3.6.4 El til automatik

Hvis der ikke er mærkeeffekt på kedlens automatik, sættes el til automatik
til 20W.

27.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal som udgangspunkt komme med rentable forslag til
energibesparelser og beskrive disse i forbindelse med forslaget:
Såfremt ejer angivet at der er planlagt renovering/ombygning af
varmeinstallationen skal energikonsulenten

 Foreslå udskiftning af kedler se f.eks. www.sparolie.dk

Foreslå individuel afregning af varmen i flerfamiliehuse og
erhvervsbygninger med flere lejemål, hvis dette ikke allerede er indført.

Eksempler

Det anbefales, at kedlen forsynes med styring af
temperaturen, så den svarer til
centralvarmeanlæggets behov (i forhold til
udetemperaturen og tid på døgnet).

Det anbefales, at udskifte den eksisterende kedel til
en lavtemperaturkedel med brugsvandsprioritering.

http://www.sparolie.dk/
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Den eksisterende kedel er stærkt
overdimensioneret og derfor ikke driftmæssig
optimal. Det anbefales, at der installeres en ny
kondenserende kedel, og at der foretages en
egentlig dimensionering af den kommende kedel
efter de aktuelle forhold.

Kedlen er forberedt til automatisk tidsstyring af
rumtemperaturen. Det anbefales, at etablere
automatik på kedlen og rumtermostat i stuen.
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28 Fjernvarme

28.1 Generelt

Energikonsulenten skal registrere alle forhold omkring
fjernvarmeinstallationen, således at anlægget kan beskrives entydigt og
der kan beregnes besparelsesforslag.

28.2 Registrering

Energikonsulenten skal registrere følgende forhold

 Beskrivelse
 Fjernvarmeveksler

28.2.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal foretage en entydig registrering af
fjernvarmeinstallationen. Registreringen skal indeholde følgende forhold:

 Type/Navn / fabrikat
 Effekt i kW
 Temperatursæt:

o Forsyningsside: Temperatur på fremløb og retur i oC
o Forbrugsside; Temperatur på fremløb og retur i oC

 Væskeflow
o Damp i kg
o Vand m3/h.
o Forsyningsside
o Forbrugsside

 Alder ifølge mærkningsskilt
 Antal plader i veksleren
 Er der flere vekslere, bemærkes opbygning (sommer/vinter veksler,

reserve, kaskadekobling)
 Om veksleren er forsynet med isoleringskappe
 Isoleringskappen tilstand, isoleringstykkelse mv.

28.2.2 Fjernvarmeveksler

28.2.2.1 Nominel varmeeffekt, kW

Energikonsulenten skal bestemme den nominelle effekt, som svarende til
bygningens dimensionerende varmebehov, inklusive eventuel varmt
brugsvands opvarmning, som foregår gennem veksleren. Hvis en del af
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bygningen opvarmes på anden vis, tages der hensyn til det ved
fastsættelse af den nominelle effekt. Dog antages, at den nominelle effekt
mindst svarer til ladeeffekten til varmtvandsbeholderen, hvis
opvarmningen af det varme brugsvand sker gennem fjernvarmeveksleren.

28.2.2.2 Varmetab fra veksler, W/K

Energikonsulenten skal bestemme isoleringen af veksleren og beregne
varmetabet. Tabellen i bilag 22 –gennemsnitstav for
fjernvarmeinstallationer kan anvendes.

28.2.2.3 VBV opvarmning gennem veksler

Energikonsulenten skal registrere om brugsvandsopvarmningen sker
gennem veksleren.

28.2.2.4 Minimums vekslertemperatur ºC

Energikonsulenten skal registrere, om der er automatik på veksleren, som
styrer fremløbstemperaturen fra veksleren efter udetemperaturen. Hvis
veksleren kører med fast temperatur, skal energikonsulenten angive den
fast indstillede vekslertemperatur som minimumstemperaturen.

28.2.2.5 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for opstillingsrummet afhænger af, om
fjernvarmeveksleren er placeret i et opvarmet rum, i et uopvarmet rum
eller i det fri eventuelt i et skur eller en garage. Energikonsulenten skal
registrere opstillingsrummets omgivelser således at bilag 20,
temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg kan benyttes.

28.2.2.6 Automatik, standby [W]

Mærkeeffekten på fjernvarmens automatik registreres.

28.3 Data til beregning af energiforbrug

28.3.1 Beskrivelse

Se kapitel 28.2.1.

28.3.2 Fjernvarmeveksler

Se kapitel 28.2.2.

28.3.2.1 Nominel varmeeffekt, kW

Se kapitel 28.2.2.1.
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28.3.2.2 Varmetab fra veksler, W/K

Energikonsulenten skal bestemme isoleringen af veksleren og beregne
varmetabet i henhold til DS 452. Energikonsulenten kan benytte tabellen i
bilag 22 gennemsnitstab for fjernvarmeinstallationer.

28.3.2.3 VBV opvarmning gennem veksler

Denne information er kun aktiv hvis varmeforsyningen til
varmtvandsbeholderen går gennem fjernvarmeveksleren.

28.3.2.4 Minimums vekslertemperatur ºC

For vekslere, der kører ned i temperatur styret af en
udetemperaturkompensering, angives en minimums vekslertemperatur på
0 °C, med mindre der er indlagt begrænsninger, i hvor lav
vekslertemperaturen kan blive, af hensyn til opvarmning af det varme
brugsvand via veksleren.

28.3.2.5 Temperaturfaktor for opstillingsrum

Temperaturfaktoren for forskellige rumtyper fremgår af bilag 20.

28.3.2.6 Automatik, standby [W]

Hvis oplysningen mangler skal energikonsulenten anvende 30 W.

28.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal komme med nedenstående forslag til
energibesparelser såfremt de er relevante og beskrive disse i forbindelse
med forslaget:
Ved fjernvarmeforsyning skal energikonsulenten vurdere, om det i forhold
til afregningsformen er rentabelt at etablere natsænkning.
Energikonsulenten skal undersøge om fjernvarmeværket tillader
natsænkning før dette forslag udarbejdes.
Energikonsulenten skal altid foreslå termostatventiler, hvis disse mangler.
 Ved fjernvarmeforsyning med returløbstermostater skal

energikonsulenten vurdere, om det er rentabelt også at etablere
termostatventiler på fremløbet til radiatorerne (i nye installationer skal
der styres efter rumtemperaturen).

I nogle tilfælde betyder enkelte – og for små – radiatorer, at
varmeanlægget kører med relativt høje temperaturer og måske er
afkølingen over anlægget endda dårlig samtidig.
Foreslå individuel afregning af varmen i flerfamiliehuse og
erhvervsbygninger med flere lejemål, hvis dette ikke allerede er indført.





Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 29-1

29 Anden rumopvarmning

29.1Generelt

Energikonsulenten skal entydigt registrere om der forefindes supplerende
varmekilder i bygningen.

29.2 Registrering

Energikonsulenten skal inddele registreringen i følgende grupper:

 Direkte el til rumopvarmning
 Brændeovne, gasstrålevarmere og lignende

29.2.1 Direkte el til rumopvarmning

Energikonsulenten skal registrere direkte el til rumopvarmning.

29.2.1.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal beskrive forholdene, så ejer kan genkende
installationen.

Eksempel

I kælder er der fastmonteret 3 stk. 1000 W el
olieradiatorer med termostater.

29.2.1.2 Andel af etageareal

Det angives, hvor stor en andel systemet dækker i forhold til bygningens
samlede opvarmede etageareal. Ved fastsættelse af andelen kan der
tages hensyn til isolerings- og ventilationsniveau i det dækkede område i
forhold til i resten af bygningen.

29.2.2 Brændeovne, gasstrålevarmere og lign.

Energikonsulenten skal se bort fra brændeovne og pejse i rum, hvor der
også er centralvarme.

29.2.2.1 Beskrivelse

Energikonsulenten skal beskrive installationen entydigt, så ejer kan
genkende forholdene.
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29.2.2.2 Andel af etageareal

Det angives, hvor stor en andel systemet dækker i forhold til bygningens
samlede opvarmede etageareal. Ved fastsættelse af andelen kan der
tages hensyn til isolerings- og ventilationsniveau i det dækkede område i
forhold til i resten af bygningen.

29.2.2.3 Virkningsgrad

Energikonsulenten skal registrere installationens virkningsgrad.

29.2.2.4 Luftstrømsbehov

Energikonsulenten skal registrere luftstrømsbehovet i det etageareal som
opvarmningsformen dækker.

For en traditionel ovn eller pejs vil der være behov for tilførsel af
forbrændingsluft. For en gasstrålevarmer vil der være behov for aftræk af
forbrændingsluft.

29.3Data til beregning af energiforbrug

29.3.1 Direkte el til rumopvarmning

29.3.1.1 Beskrivelse

Se kapitel 29.2.1.1.

29.3.1.2 Andel af etageareal

Se kapitel 29.2.1.2.

29.3.2 Brændeovne, gasstrålevarmere og lignende

29.3.2.1 Beskrivelse

Se kapitel 29.2.2.1.

29.3.2.2 Andel af etageareal

Se kapitel 29.2.2.2.

29.3.2.3 Virkningsgrad

Hvis ikke der foreligger anden dokumentation for virkningsgraden skal
energikonsulenten antage en virkningsgrad på 0,3 for åbne pejse, 0,5 for
lukkede brændeovne og på 0,8 for gasstrålevarmere.
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29.3.2.4 Luftstrømsbehov

Hvis ikke der foreligger andre data, skal energikonsulenten antage et
luftstrømsbehov på 0,5 l/s m² i det etageareal som opvarmningsformen
dækker jf. SBi-anvisning 213. Hvis dette dominerer ventilationen i zonen
skal energikonsulenten korrigere ventilationsværdierne svarende til
luftstrømsbehovet til brændeovnen eller gasstrålevarmeren. Ved
korrektionen skal der tages hensyn til eventuel udsugning i mekaniske
udsugnings- eller ventilationsanlæg.

29.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal som udgangspunkt hvor det er relevant <rentabelt
jf. ovenstående kommentarer> komme med nedenstående forslag til
energibesparelser og beskrive disse i forbindelse med forslaget:

Eksempler Energibesparende forslag, forbedring

El-panelerne er forberedt til automatisk tidsstyring
af varmen. Det anbefales, at etablere ur i
sikringsgruppen og at indstille den reducerede
temperatur individuelt på de enkelte el-paneler.
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30 Solvarme

30.1Generelt

Formålet med at registrere solvarme, er at beregne reduktionen af det
energiforbrug som ellers ville være brugt til opvarmning, varmt brugsvand
eller begge dele.

Energikonsulenten skal registrere eksisterende solvarmeanlæg. Hvis det
er rentabelt skal energikonsulenten beregne effekten af etablering af et
solvarmeanlæg, ellers skal beregningen fremgå under forslag ved
renovering.

Husk at solvarmeanlæg kan være omfattet af lokalplaner, varmeplaner mv.
og derfor kræver en myndighedskendelse.

30.2 Registrering

De følgende registreringer gælder for alle kategorier af bygninger og
ejendomme. Såfremt en bygning har solvarme skal følgende registreres:

 Anlægsbeskrivelse
 Type
 Solfanger
 Varmetabskoefficient
 Varmerør til solfanger
 Effektiviteter
 Beholder og el

30.2.1 Anlægsbeskrivelse

Energikonsulenten skal registrere og beskrive typen af
energiforbrugsreduktion.

 Opvarmning
 Brugsvand
 Kombineret opvarmning og brugsvand.

30.2.2 Anlægstype

Solvarmefangeren skal entydig beskrives f.eks. ved fabrikantens
typebetegnelse og størrelse.
Eksempel på datablad for solfanger er vedlagt som bilag 35. Der henvises
i øvrigt til www.god-solvarme.dk for oplysninger om datablade.

http://www.god-solvarme.dk/
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Eksempel

På tag mod sydøst er monteret 2,2 m² solfanger
med dækglas, fabrikat Batec, datablad for solfanger
D10301.

30.2.3 Solfanger

For solfangeren skal følgende data registreres, også selvom fabrikatet
ikke er kendt;

 Det samlede solfangerareal i m² (bemærk at der på databladene kan
være angivet et beregningsareal pr. fanger for at korrigere reduktionen
af energiforbruget)

 Orientering n-s
 Hældning i forhold til vandret °.
 Skygge til højre og venstre °. Skyggefaktorer for solfangere udregnes

som skyggefaktorer for vinduer.

30.2.4 Varmetabskoefficient, W/m²K

Energikonsulenten skal registrere om der findes dokumentation for
solvarmeanlæggets varmetabskoefficient, f.eks. i driftsvejledning eller
lignende.
For typegodkendte solvarmeanlæg kan man på datablad for solfanger
finde data for beregning af nominel årlig ydelse i Be06. Her af fremgår
solfangerens varmetabskoefficient, lineariseret (W/m²K).

30.2.5 Varmerør til solfanger, W/K pr. m

Energikonsulenten skal registrere om der findes dokumentation for
solvarmeanlæggets varmetab fra varmerør, f.eks. i driftsvejledning eller
lignende.

For typegodkendte solvarmeanlæg kan man på datablad for solfanger
finde data for beregning af nominel årlig ydelse i Be06.

Heraf fremgår den beregningsmæssige rørlængde, samt rørens
varmetabskoefficient pr. meter (W/K pr. m). Det er disse værdier som skal
benyttes.

Eksempel

Datablad for solfanger D10301 angiver en
rørlængde på 16 meter og en varmetabskoefficient
for rør på 0,17 W/K pr. m
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30.2.6 Effektiviteter

30.2.6.1 Starteffektivitet

Energikonsulenten skal registrere om der findes dokumentation for
solvarmeanlæggets starteffektivitet, f.eks. i driftvejledning eller lignende.
For typegodkendte solvarmeanlæg kan man på datablad for solfanger
finde data for beregning af nominel årlig ydelse i Be06. Heraf fremgår
starteffektiviteten. Det er denne værdi som skal benyttes.

Eksempel

Datablad for solfanger D10301 angiver
starteffektiviteten til 0,763

30.2.6.2 Solfangerkredsens effektivitet

Energikonsulenten skal registrere om der findes dokumentation for
solvarmeanlæggets varmetabskoefficient, f.eks. i driftsvejledning eller
lignende.

30.2.7 Beholder og el

30.2.7.1 Automatik, standby

På www.god-solvarme.dk er angivet de fabrikanter, som har fået
typegodkendt deres solvarmestyringer. På datablad for solvarmestyring er
angivet data for beregning af nominel årlig ydelse i Be06. Heraf fremgår
standby effekten. Det er denne værdi som skal benyttes.

30.2.7.2 Pumpe i solvarmekreds

Såfremt der ikke benyttes datablad for solfanger, registreres pumpen og
evt. trin og mærkepladeeffekt aflæses

Eksempel

På kreds til solfanger sidder en elektronisk styret
pumpe med mærkepladeeffekt på 25W

For typegodkendte solfangeranlæg benyttes datablad for solfanger. Heraf
fremgår pumpeeffekten. Det er denne værdi som skal benyttes.

Eksempel

Datablad for solfanger D10301 angiver en
pumpeeffekt på 30 W

http://www.god-solvarme.dk/
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30.3Data til beregning af energiforbrug

30.3.1 Anlægsbeskrivelse

Se punkt 30.2.1.

30.3.2 Anlægstype

Hvis fabrikat ikke kendes skal energikonsulenten vurdere hvilke data fra
typegodkendte anlæg der kan benyttes. Se www.god-solenergi.dk

Energikonsulenten skal i bemærkningsfeltet for bygningsdelen beskrive
hvilken type der er valgt og hvorfor.

Eksempel på datablad for solfanger er vedlagt som bilag 35. Der henvises
i øvrigt til www.god-solvarme.dk for oplysninger om datablade.

Eksempel

På tag mod sydøst er monteret 2,2 m² solfanger
med dækglas. Da fabrikat ikke kendes er det
forudsat at solfangeren svarer til datablad for
solfanger D10301.

30.3.3 Solfanger

Se punkt 30.2.3.

30.3.4 Varmetabskoefficient, W/m²K

Hvis ikke der foreligger dokumentation for varmetabskoefficienten, skal
energikonsulenten vurdere om data fra typegodkendte anlæg kan
benyttes.
Hvis der ikke findes lignende typegodkendt anlæg kan energikonsulenten
benytte følgende værdier.

 3,5 W/m² K for almindelige kollektorer med dækglas
 1,8 W/m² K for evakuerede rørkollektorer
 15 W/m² K for kollektorer uden dækglas.

Eksempel

Da det er skønnet at anlægget svare til datablad
for solfanger D10301, anvendes
varmetabskoefficienten 4,62 W/m²K

Eksempel

http://www.god-solenergi.dk/
http://www.god-solvarme.dk/
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Da fabrikat ikke kendes og der ikke fandtes
tilsvarende datablade anvendes
varmetabskoefficient 3,5 W/m²K

30.3.5 Varmerør til solfanger, W/K pr. m

Hvis der ikke foreligger dokumentation skal rørlængderne opmåles og
varmetabskoefficienten udregnes, på samme måde som varmerør i øvrigt.

30.3.6 Effektiviteter

30.3.6.1 Starteffektivitet

Såfremt der ikke er fundet et datablad som kan benyttes. Fastsættes
starteffektiviteten til 0,8.

30.3.6.2 Solfangerkredsens effektivitet

Såfremt fabrikanten ikke kan opgive solfangerkredsens effektivitet, kan
energikonsulenten benytte værdien 0,8.

30.3.7 Beholder og el

30.3.7.1 Automatik, standby

Såfremt den valgte styring ikke har et datablad, må standby effekten
opgives af fabrikanten eller skønnes af energikonsulenten.

Eksempel

Da solvarmestyringer ikke er typegodkendt er
standby effekt skønnet til 5 W

30.3.7.2 Pumpe i solvarmekreds

Se punkt 27.2.7.2

30.4Besparelsesforslag, solvarme

I boliger og andre bygninger med et væsentligt forbrug af varmt brugsvand
skal energikonsulenten komme med forslag til etablering af
solvarmeanlæg, hvis det er rentabelt. Energikonsulenten skal både
overveje et anlæg, som alene opvarmer det varme brugsvand, og et
anlæg, som også medvirker til rumopvarmningen.

For at vurdere om solvarme er en fornuftig løsning for bygningen skal
følgende være afklaret.
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 Er der et stort varmtvands forbrug også om sommeren. Eller er der et
stort rumvarmebehov om sommeren?

 Er der en anvendelig tagflade i nærheden af teknikrummet?
 Er der plads til solvarmebeholder og/eller lagertank i nærheden af

teknikrummet?
 Kan der spares store tomgangstab ved at solvarmeanlægget erstatter

eksisterende kedler om sommeren?
 Vurdering af rentabilitet af solvarmeanlæg kræver en præcis

dimensionering.
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31 Varmepumpe

31.1 Generelt

Formålet med at registrere varmepumper, er at beregne reduktionen af det
energiforbrug som ellers ville være brugt til opvarmning, varmt brugsvand
eller begge dele.

Energikonsulenten skal registrere de eksisterende varmepumper. Hvis det
er rentabelt skal energikonsulenten beregne effekten af etablering af et
varmeanlæg.

Eksempel på varmepumpesystem, fra www.varmepumpeinfo.dk

31.2 Registrering

De følgende registreringer gælder for alle typer bygninger og ejendomme.

Såfremt en bygning har varmepumpe skal følgende registreres:

 Anlægsbeskrivelse, anlægstype
 Varmepumpe, type og arealandel
 Rumopvarmning/Varmt brugsvand, nominel effekt, nominel COP,

relativ COP
 Test-temperaturer, kold side og varm side, medier, særligt

hjælpeudstyr, automatik
 Varmepumper tilknyttet ventilationen. Temperaturvirkningsgrad for

varmegenvinding, dimensionerende indblæsningstemperatur,
luftstrømbehov
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31.2.1 Anlægsbeskrivelse

Varmepumpen skal entydig bestemmes f.eks. ved fabrikantens
typebetegnelse.

Eksempel

Bygningen har en varmepumpe til rumopvarmning,
fabrikat Nilan VPL 15

Desuden skal anlægstypen registreres.

Eksempel

Følgende anlægstyper kan benyttes.
Væske/vand.
Luft/vand.
Luft/luft.
Luft/brugsvand og luft.

Energikonsulenten skal entydigt beskrive varmepumpen, samt hvilket
område den dækker. Energikonsulenten skal være opmærksom på at
varmepumpeanlæg også kan benyttes som køleanlæg om sommeren,
hvorfor det er vigtigt at der spørges ind til drift og anvendelse.
Oplysningerne skal registreres.

Der henvises i øvrigt til www.varmepumpeinfo.dk for oplysninger om
datablade.

31.2.2 Varmepumpe

Energikonsulenten skal registrere og beskrive hvilke medie
energiforbrugsreduktionen er henført til

 Brugsvand
 Rumopvarmning
 Kombineret opvarmning og brugsvand
 Duo anlæg, altså en varmepumpe til rumopvarmning og en anden

varmepumpe til brugsvand.

Energikonsulenten skal udregne hvor stor en andel af bygningens
samlede opvarmede etageareal, som er opvarmet af varmepumpen.
Andelen skal opgives som decimaltal.

http://www.varmepumpeinfo.dk/
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Eksempel

Bygningen har en nyere varmepumpe til
rumopvarmning fabrikat Nilan VLP 15 .
Varmepumpens arealandel er 0,35

31.2.3 Rumopvarmning/Varmt brugsvand

Energikonsulenten skal registrere ydelse og virkningsgrad (COP) for
varmepumpen. Virkningsgraden skal være inklusive alle pumper,
ventilatorer og andre hjælpeaggregater.

Såfremt der foreligger dokumentation for den aktuelle varmepumpe i form
af datablad eller lignende anvendes disse data. Varmepumpens
mærkeplade skal aflæses og registreres.

Såfremt den relative COP ved 50 % dellast ikke er opgivet på
varmepumpens datablad eller lignende kan bilag 38 benyttes.
Den relative COP ved 50 % dellast er ikke aktuel ved varmepumper til
brugsvand.

Eksempel

I henhold til godkendelse nr. 730 fra positivlisten er
den nominelle effekt for rumopvarmning 2,08 kW og
den nominelle COP for rumopvarmning 3,7.
Testtemperaturer for rumopvarmning er 7° for den
kolde side og 20° for den varme side.
Den relative COP ved 50% dellast er fastsat til 0,8 i
henhold til bilag a13.

31.2.4 Testtemperaturer

Se bilag 38.

31.2.5 Medier, hjælpeudstyr, automatik mv.

Både for rumopvarmning og opvarmning af brugsvand skal mediet for den
kolde side angives. Energikonsulenten skal registrere om det er
jordslanger, aftræk eller udeluft.

For rumopvarmning skal det ligeledes registreres, hvilket medie der
benyttes på den varme side. Energikonsulenten skal registrere om det er
rumluft, indblæsning eller varmeanlæg.

Såfremt varmepumpen har hjælpeudstyr, som ikke har været med i testen
ved udregning af nominel effekt og/eller nominel COP, skal dette angives i
W. Dette gælder både for rumopvarmning og varmt brugsvand.



Håndbog for energikonsulenter 2006, 21.08.2006
Side 31-4

Eksempel

cirkulationspumpe til brine i jordslange
boostventilator til forøgelse af luftstrømmen på den
varme side

Mærkepladeeffekten på automatikken til varmepumpen registreres og
medtages under automatik, såfremt det ikke indgår i test til f.eks.
positivlisten.

31.2.6 Varmepumper tilknyttet ventilation

For varmepumper tilknyttet ventilation skal følgende parameter registreres:

31.2.6.1 Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad

Såfremt der er registreret varmegenvinding mellem varmepumpen og
ventilationsanlæg skal varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad før
varmepumpen registreres.

31.2.6.2 Dimensionerende indblæsningstemperatur, °C

Såfremt varmepumpen benyttes til rumopvarmning via indblæsningsluften
i ventilationssystemet, registreres den dimensionerende
indblæsningstemperatur ved en dimensionerende udetemperatur på -12
°C

31.2.6.3 Luftstrømsbehov, m³/s

Luftstrømsbehov til varmepumpen skal registreres i m³/s.

31.3 Data for beregning af energiforbrug

Energikonsulenten skal indsamle følgende data til brug for beregning af
energiforbruget:

31.3.1 Anlægsbeskrivelse

Se punkt 31.2.1.

31.3.2 Varmepumpe

Se punkt 31.2.2.

31.3.3 Rumopvarmning/Varmt brugsvand

Hvis der ikke er andre oplysninger tilgængelige kan energikonsulenten
undersøge om der er data for anlægget på www.varmepumpeinfo.dk, hvor
der findes en positivliste for varmepumper. Findes det pågældende anlæg
ikke på listen, skal de aflæses data anvendes.

http://www.varmepumpeinfo.dk/
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Hvis varmepumpens nominelle effekt ikke er bestemt som en del af testen,
skal energikonsulenten benytte den gennemsnitlige effekt til opvarmning
af det varme brugsvand på årsbasis.

Såfremt varmepumpens COP-værdi er angivet uden hjælpeudstyr skal
dette angives som hjælpeudstyr.

Den relative COP ved 50% dellast fremgår ikke af positivlisten.
Såfremt den relative COP ved 50% dellast ikke er opgivet på
varmepumpens datablad eller lignende kan bilag a13 benyttes.
Den relative COP ved 50% dellast er ikke aktuel ved varmepumper til
brugsvand.

Eksempel

I henhold til godkendelse nr. 730 fra positivlisten er
den nominelle effekt for rumopvarmning 2,08 kW og
den nominelle COP for rumopvarmning 3,7.
Testtemperaturer for rumopvarmning er 7° for den
kolde side og 20° for den varme side.
Den relative COP ved 50% dellast er fastsat til 0,8 i
henhold til bilag a13.

31.3.4 Testtemperaturer

Såfremt positivlisten benyttes fremgår testtemperaturerne af denne. Se
www.varmepumpeinfo.dk

Hvis andre data benyttes skal der indhentes oplysning om hvilke
temperatursæt testene er udført for. Evt. kan temperaturer i bilag 38
benyttes.

31.3.5 Medier, hjælpeudstyr, automatik mv.

Se punkt 28.2.5

31.3.6 Varmepumper tilknyttet ventilation

31.3.6.1 Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad

For varmepumper uden varmegenvinder indtastes værdien 0.

31.3.6.2 Dimensionerende indblæsningstemperatur, °C

Se punkt 28.2.6.2

http://www.varmepumpeinfo.dk/
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31.3.6.3 Luftstrømsbehov, m³/s

Luftstrømsbehov til varmepumpen skal angives i m³/s.

31.4Besparelsesforslag, varmepumpe

Konstaterer energikonsulenten, at varmepumpens virkningsgrad ligger
langt fra de værdier, der kan ses på positivlisten på
www.varmepumpeinfo.dk bør ejeren præsenteres for muligheden for at
vælge et nyere og moderne anlæg, hvor effektiviteten er væsentlig højere
end for et ældre anlæg. Følgende bør indgå i rådgivningen om
eksisterende og nye anlæg:

 Luft/luft varmepumper – vælg et anlæg, der er inverterstyret
(kapacitetsreguleret) og designet til danske forhold.

 Væske/vand varmepumper (jordvarme) – vælg et anlæg enten med
egentlig kapacitetsregulering (omdrejningstalsreguleret kompressor)
eller som minimum et anlæg, hvor effektiviteten er høj f.eks. et
moderne anlæg med elektronisk styring og omdrejningstalsregulerede
cirkulationspumper.

 Alle varmepumpetyper – energikonsulenten skal kontrollere om
varmepumpen passer til husets dimensionerende varmetab. Som
udgangspunkt bør varmepumpens nominelle ydelse ligge på 70-85%
af husets dimensionerende varmetab. Såfremt ydelsen er lavere skal
der tilføres relativt meget suppleringsvarme (eksempelvis i form af
elvarme) og ligger den nominelle ydelse for højt i forhold til husets
varmebehov vil anlæggets overkapacitet lede til ringere effektivitet.

 Sænk fremløbstemperaturen (indblæsnings- eller
fremløbstemperaturen). For hver grad anlæggets fremløbstemperatur
kan sænkes øges anlæggets effektivitet med 1-3 %.

 Kontroller at anlægget er indreguleret. Mange anlæg er aldrig blevet
korrekt indreguleret, og en korrekt indregulering kan spare meget på
energibudgettet.

Energikonsulenten bør foreslå:

 Udskiftning/rensning af filtre (både i luft og væske), hvis de vurderes at
blokere for optimal gennemstrømning

 Eftersyn af varmepumpeanlæg, hvis dette ikke er gennemført indenfor
det seneste år, alternativt at anlægget indreguleres

 Sænkning af setpunkt, hvis dette ligger højere end normal
rumtemperatur eller fremløbstemperaturen fra varmepumpen, hvis
denne ligger højere end nødvendigt.

 Rensning af flader, hvis disse er snavsede eller belagt med
eksempelvis blade

http://www.varmepumpeinfo.dk/
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32 Solceller

32.1Generelt

Formålet med at registrere solceller, er at beregne reduktionen af det
elforbrug som ellers ville være brugt til opvarmning, varmt brugsvand eller
begge dele, bygningsdrift, apparater og belysning.

Der gøres opmærksom på, at bygninger kan være omfattet af lokalplaner,
varmeplaner mv. som gør at der ikke umiddelbart kan monteres solceller
på tag eller facader.

32.2 Registrering

De følgende registreringer gælder for alle typer bygninger og ejendomme.
Såfremt en bygning har solceller skal følgende registreres:

 Anlægsbeskrivelse
 Solceller
 Peak Power
 Systemvirkningsgrad

32.2.1 Anlægsbeskrivelse

Energikonsulenten skal registrere solcelleanlægget entydigt og så ejer kan
genkende anlægget.

32.2.2 Solceller

Energikonsulenten skal registrere de følgende forhold, således at
reduktionen af energiforbruget kan beregnes.

32.2.2.1 Panel areal, m³

Energikonsulenten skal opmåle og registrer solcelleanlæggets panelareal i
m². Det er det samlede areal inklusive eventuelle inaktive arealdele som
ikke er dækket af solceller, som skal angives.

32.2.2.2 Aktiv areal-andel, %

Energikonsulenten skal opmåle og registrer den aktive solcelle arealandel
i m².
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32.2.2.3 Orientering

Energikonsulenten skal registrere solcellernes orientering i forhold til
verdenshjørnerne.

Eksempel

Bygningen har solceller på facade mod sydøst
(SØ) med et panel areal på 2 m² og en aktivt
arealandel på 0,7

32.2.2.4 Hældning, °

Energikonsulenten skal registrere solcellernes hældning i forhold til
vandret.

Eksempel

Solcellerne er placeret på facade mod sydøst og
har en hældning er 90°

32.2.2.5 Horisont afskæring, °

Energikonsulenten skal registrere horisontvinklen foran solcellerne.

Horisontafskæringen er vinklen mellem vandret plan og skyggende
genstande foran solcellepanelet f.eks. bygninger og beplantning målt fra
midten af solcellepanelet.

32.2.2.6 Skygge, °

Energikonsulenten skal registrere skygger til højre og venstre for
solcellerne.

En skygge til højre er vinklen mellem en linie fra forkanten af skyggen til
midten af solcellepanelet, målt på vandret plan.

En skygge til højre starter til højre, set fra midten af solcellepanelet.
En skygge til venstre bestemmes tilsvarende.

Skygger for solceller bestemmes som for vinduer.

32.2.3 Peak Power

Energikonsulenten skal registrere solcellepanelernes Peak Power, fra
systemets driftsvejledning.
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32.2.4 Systemvirkningsgrad

Energikonsulenten skal registrere solcellepanelernes systemvirkningsgrad
inklusive omformere og andet hjælpeudstyr.

32.3Data til beregning af energiforbrug

32.3.1 Anlægsbeskrivelse

Se punkt 29.2.1.

32.3.2 Solceller

32.3.2.1 Panelareal

Se punkt 29.2.2.1

32.3.2.2 Orientering

Se punkt 29.2.3.2

32.3.2.3 Hældning

Se punkt 29.3.2.3

32.3.2.4 Horisontafskæring

Se punkt 29.2.2.4

32.3.2.5 Peak Power

Hvis Peak Power ikke fremgår af driftsvejledningen skal oplysningen
hentes hos fabrikanten.

Såfremt der ikke kan hentes oplysninger hos fabrikanten kan
standardværdier.

32.3.2.6 Systemvirkningsgrad

Systemvirkningsgraden skal oplyses af leverandøren.
Hvis værdien ikke kendes kan der anvendes en virkningsgrad på 0,75.

32.4 Besparelsesforslag

Energikonsulenten skal komme med forslag til etablering af solcelleanlæg,
hvis det er rentabelt.
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Eksempel

Det anbefales at der etableres solceller på tagflade
mod syd, således at en del af elforbruget til el-
patronen i varmtvandsbeholderen dækkes om
sommeren.

Eksempel

Det anbefales at der etableres solceller på væg
mod syd, således at en del af elforbruget til el-
radiatorer i kælder dækkes af solcellerne.

Eksempel

Det anbefales at der etableres solceller på
garagetage, således at 20 % af elforbruget til
ventilation i kontorfløj dækkes.
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