
Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket
energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug

• Udgift inkl.
moms og afgifter: 181730 kr./år

• Forbrug: 8104 m³ fjernvarme

   

• Oplyst for perioden: 01/01/08 - 01/01/09

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

Energimærke
 

Lavt forbrug

Højt forbrug

Besparelsesforslag

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen 
alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken. 

Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering" 

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde
betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i
huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større
ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3
og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Energimærkning
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Besparelsesforslag
Årlig besparelse
i energienheder

Årlig besparelse 
i kr.

1 Nyt terrændæk 107 m3 Fjernvarme 1880 kr.  

2 Efterisolering af vandret loft, hanebåndsloft, skråvægge, 
lodret skunk og kvistflunke 

321 m3 Fjernvarme 5610 kr.  

3 Udskiftning af vinduer/glasdøre og uisolerede yderdøre 940 m3 Fjernvarme 16460 kr.  

4 Etablering af udekompensering 1439 m3 Fjernvarme , -1098 
kWh el 

23320 kr.  

5 Nye gennemstrømsvekslere 215 m3 Fjernvarme 3750 kr.  

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningen er et flerfamiliehus med 36 lejligheder i 1 plan og 2 planer opført år 1988 på i alt 2821 m² opvarmet 
etageareal.

Denne energimærkningsrapport omhandler kun bygning nr. 1-3 benævnt: Blommegrenen 171-183 + 187-209 og 
211-235, 5220 Odense SØ.

Energimærkningsrapporten er en del af en samlet energimærkning af hele ejendommen bestående af i alt 2 stk. 
rapporter, alle udarbejdet af den samme energikonsulent.

Bygningsejer var ikke til stede ved besigtigelsen.

Ejerforhold: Almennyttigt boligselskab.

Der er ikke beregnet rentable besparelsesforslag i energimærkningen af ejendommen.
Det opnåede energimærke er da også placeret i den ”gode” ende af 
skalaen.

Det har været forsøgt at indhente seneste års forbrugsoplysninger, men det har ikke været muligt at fremskaffe 
disse.
Energibesparelserne er opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række 
standardbetingelser, primært omkring brugervaner og indetemperaturer.

Eventuelle forskelle fra det faktiske forbrug til beregnede forbrug kan skyldtes kan især skyldes, at det beregnede 
forbrug er baseret på et normforbrug. I normforbruget er det bl.a. forudsat at hele bygningen er opvarmet til i 
gennemsnit 20°C året rundt.

Endvidere har vaner og forbrugsmønster en væsentlig indflydelse i forhold til normforbruget. En undersøgelse 
fortaget af Statens Byggeforskningsinstitut har påvist afvigelser i helt ens huse, der kan svinge helt op til 300%.

Besparelserne i mærket er regnet med en elpris på kr. 1,70 eksklusiv fradragsberettigede afgifter, men inklusiv 
moms. Investeringerne er anslåede priser inklusiv moms med udgangspunkt i listepriser for standard anlæg i ’god 
kvalitet’.  

Ved besigtigelsen blev forelagt snittegning af bygningen. Oplysningerne i denne dokumentation er anvendt til 
vurdering af isoleringsforhold i de skjulte konstruktioner angående ydervægge og skråvægge.

Der forelå ikke driftsfunktioner eller anden dokumentation for anlægget ved besigtigelsen af ventilationsanlægget. 
Det har derfor været nødvendigt at skønne flere værdier og mængder til brug for beregningen.
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Servicerapport eller rapport fra det lovpligtige ventilationseftersyn forelå ikke ved besigtigelsen af 
ventilationsanlægget.

Der var i forbindelse med besigtigelsen adgang til: nr. 209 + 222 1. TH + 231. Der er i beregningen forudsat 
samme niveau angående radiatorventiler og isoleringsforhold, som de registrerede rum. Kun direkte adgang vil 
kunne verificere forholdene. Der kan derfor forekomme afvigelser fra faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL FORBEDRINGSFORSLAG TAG OG LOFT:

Tagrummene var ved besigtigelsen kun tilgængelige enkelte steder hvorfor isoleringsforhold og 
konstruktionsopbygning dels er skønnet og vurderet udfra det udleverede tegningsmateriale.

Merisolering af loft er en relativ enkel foranstaltning med et fornuftigt sparepotentiale. Alligevel resulterede 
energimærkningen i, at det ikke ville være rentabelt at merisolere med de nuværende energipriser. Men vælger du 
på trods heraf at isolere f.eks. til en samlet lagtykkelse på 300 mm, der er lidt bedre end Bygningsreglementets 
krav, kan du foran i rapporten under ”Forslag til forbedringer” aflæse den årlige varmebesparelse. 

På grund af manglende adgang til skunkrum er det ikke muligt at merisolere direkte på fladerne. 
Forbedringsforslaget er derfor baseret på indblæsning med isoleringsfyld. Arbejdet kræver demontering af den 
nederste del af tagbelægningen for at kunne indblæse i et jævnt isoleringslag. Omkostningen er inkluderet sikring 
af jævnt fordelt ventilation af området.

Der er mulighed for merisolering af skråvægge mellem spærene. Der skal over isoleringslaget ved plane 
tagbelægninger og undertage sikres mindst en 50 mm fri ventilationsspalte. 
Er undertaget af diffusionsåben type (kan ”ånde”) kan der isoleres til fuld tykkelse. Forslaget indebærer, at 
arbejdet kan ske fra skunk- eller tagrum. 

KOMMENTARER TIL VARMEANLÆG:

Der stillet forlag til etablering af vejrkompensering på varmeanlæggene. På grund af pladskrav er det nødvendigt 
samtidigt at gennemføre forslaget til udskiftning af varmtvandsbeholdrene til varmtvandsvekslere.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Loft i karnapper, skråvægge og lodret skunk ved karnapper er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale.

Loft i tårne og hanebåndsloft er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er vurderet på grundlag af visuel kontrol.

Skråvægge i kviste er isoleret med 200 mm.
Kvistflunke er isoleret med 100 mm.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 2: Loft i karnapper anbefales efterisoleret ved at at indblæse granulat på den nuværende 
loftisolering til en samlet lagtykkelse på ca. 300 mm. Dampspærreforhold kontrolleres.

Loft i tårne og hanebåndsloft anbefales efterisoleret ved at fjerne defekt isoleringsmateriale 
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og efterisolere op til en samlet lagtykkelse på 300 mm på loft. Dampspærreforhold 
kontrolleres.

Skråvægge anbefales efterisoleret ved at fjerne indvendig beklædning på skråvægge og 
eksisterende isolering og isolere indvendigt med min 275 mm isolering. Eksisterende, intakt 
isoleringsmateriale kan genanvendes. 

Kvistflunke anbefales efterisoleret ved at isolere udvendigt på kvistens sider op til 275 mm 
isolering. Der afsluttes med ventileret klimaskærm.

• Ydervægge

Status: Lette ydervægge er som stolpekonstruktion med ca. 175 - 225 mm isolering. 
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Bygningen har udelukkende vinduer/glasdøre med 2 lags termoruder.

Termoruder er generelt over 15 år med begyndende tendens til løbende punkteringer. Det 
anbefales at skifte til lavenergiruder med ”varme kanter” og krypton gas i hulrummet. Foruden 
at øge komforten vil udskiftningen medføre en energibesparelse.

Forslag 3: Alle vinduer og glasdøre er nedslidte og anbefales udskiftet med nye lavenergivinduer, der vil 
øge komforten og medføre en energibesparelse.

Samtidig anbefales det at udskifte de uisolerede yderdøre til nye isolerede typer.

• Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er med betongulv på 100 mm isolering.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 1: Det anbefales at efterisolere terrændækket ved at fjerne eksisterende gulv. Ny 
gulvkonstruktion opbygges som støbt betondæk med gulvvarme på 300 mm isolering.

Ventilation

• Ventilation

Status: Det mekaniske udsugningsanlæg i ejendommen betjener køkkener og badeværelser - af ukendt 
fabrikat fra år 1988. Anlæggene er placeret i hver enkelt lejlighed og var ikke tilgængelige ved 
besigtigelsen.

Det er vigtigt, at der løbende foregår en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale 
luftskifte er ca. 1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet hindrer også 
dannelse af skimmelvækst og fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt større luftskifte på 
grund af utætheder i bygningen vil medføre varmetab og dermed større 
opvarmningsomkostninger.

Varme

• Varmeanlæg

Status: Ejendommen har fjernvarmeanlæg opstillet i hver lejlighed. Anlægget vurderes at være fra 
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1988.
Varmeforsyningen er et direkte fjernvarmeanlæg.

I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt 
brugsvand. Ved denne ”sommerdrift” spares der på varmebudgettet. I energimærkningen 
forudsættes dette gjort.

Forslag 4: Varmeanlægget er egnet til at blive påmonteret et udetemperaturkompenserende anlæg. 
Denne automatik regulerer fremløbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i 
forhold til udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlægget er korrekt indreguleret, således der 
ikke tilføres mere energi, end der er brug for.
Ved installation af et vejrkompenseringsanlæg kan varmeforbrug reduceres op til ca. 15-20%.

• Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres i præisoleret beholder på 150 liter i hver lejlighed der er 
uisoleret og fra 1988.

Varmtvandsbeholder er af ældre dato. Efterisolering er ikke rentabel, men behov for 
udskiftning kan opstå i nærmeste fremtid. Det bør vurderes, om det skal være en varmeveksler 
i stedet for en varmtvandsbeholder. Kontakt fjernvarmeværk herom.

Tilslutningsrør fra fjernvarmemåler til varmtvandsbeholder har en længde under 1 meter og er 
derfor ikke medtaget i beregningen.

Forslag 5: Det anbefales at udskifte de ældre beholdere til nye gennemstrømsvekslere. Før udskiftning 
skal et autoriseret VVS-firma undersøge og godkende om varmeanlæg er egnet.

• Fordelingssystem

Status: Varmefordeling til radiatorer sker ed et 2-strengsanlæg.

20 mm varmerør er uisolerede.

Isolering af uisolerede rør er altid en god forretning, - uanset temperaturer og rørlængder. 
En ejendom på 1800 m² vil således have et varmetab på ca. 46.000 kWh. Ved efterisolering 
kan tabet reduceres med over 16.000 kWh om året.

• Automatik

Status: Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Der er ikke automatik for central styring af varmeanlægget.

Før installation af energibesparende automatik til fjernvarmeanlægget skal fjernvarmeværket 
konsulteres. Der er visse typer automatik, som i de enkelte forsyningsområder ikke må 
benyttes.

Ved installation af automatik kan opnås gode besparelser. Energiforbruget til 
rumopvarmningen kan reduceres ved etablering af vejrkompenseringsanlæg og urstyring med 
10-20%.

Ved natsænkning må rumtemperaturen ikke sættes lavere end 15°C, idet der ved lavere 
temperatur kan opstå fugtproblemer med risiko for skimmelsvamp.
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Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 1988

• År for væsentlig renovering:

• Varme: Fjernvarme (m³)

• Supplerende opvarmning: Ingen

• Boligareal i følge BBR: 2821 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²

• Opvarmet areal: 2821 m²

• Anvendelse ifølge BBR: 140 | Etagebolig

• Kommentar til BBR-oplysninger:

De registreringer og opmålinger på ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er i god 
overensstemmelse med BBR-Oversigten, både hvad angår anvendelse og arealopgørelser for bygningerne.

Energipriser

• Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 17.5 kr./m3
Fast afgift på varme: 39910 kr./år
El: 1.7 kr./kWh
Vand: 35 kr./m³

Sådan opgøres varmeregningen

De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset
om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. 

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers
gennemsnitlige energiudgifter. 

Type Areal i m2
Gennemsnitlig årlig 

energiudgift

Blommegrenen 171, 5220 Odense SØ 85 5475 kr.
Blommegrenen 173, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 175, 5220 Odense SØ 82 5282 kr.
Blommegrenen 177, 5220 Odense SØ 83 5346 kr.
Blommegrenen 179, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 181, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.

Energimærkning

 

Energimærkning nr.: 200010957

Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009

Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

SIDE 6 AF 8



Blommegrenen 183, 5220 Odense SØ 85 5475 kr.
Blommegrenen 187, 5220 Odense SØ 85 5475 kr.
Blommegrenen 189, 5220 Odense SØ 72 4638 kr.
Blommegrenen 191, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 193, 5220 Odense SØ 83 5346 kr.
Blommegrenen 195, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 197, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 199, 5220 Odense SØ 95 6119 kr.
Blommegrenen 201, 01 TH, 5220 Odense SØ 48 3092 kr.
Blommegrenen 201, 01 TV, 5220 Odense SØ 54 3478 kr.
Blommegrenen 201, ST, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.
Blommegrenen 203, 5220 Odense SØ 94 6055 kr.
Blommegrenen 205, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.
Blommegrenen 207, 5220 Odense SØ 84 5411 kr.
Blommegrenen 209, 5220 Odense SØ 113 7279 kr.
Blommegrenen 211, 5220 Odense SØ 113 7279 kr.
Blommegrenen 213, 5220 Odense SØ 84 5411 kr.
Blommegrenen 215, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.
Blommegrenen 217, 5220 Odense SØ 72 4638 kr.
Blommegrenen 219, 5220 Odense SØ 82 5282 kr.
Blommegrenen 221, 5220 Odense SØ 94 6055 kr.
Blommegrenen 223, 01 TH, 5220 Odense SØ 48 3092 kr.
Blommegrenen 223, 01 TV, 5220 Odense SØ 54 3478 kr.
Blommegrenen 223, ST, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.
Blommegrenen 225, 5220 Odense SØ 94 6055 kr.
Blommegrenen 227, 5220 Odense SØ 61 3929 kr.
Blommegrenen 229, 5220 Odense SØ 84 5411 kr.
Blommegrenen 231, 5220 Odense SØ 84 5411 kr.
Blommegrenen 233, 5220 Odense SØ 70 4509 kr.
Blommegrenen 235, 5220 Odense SØ 85 5475 kr.
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Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. 

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke
må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. 

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM- 
sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen. 

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-
forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering
af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. 

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. 

Læs mere
www.sparenergi.dk 

Energikonsulent

Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S
Adresse: Birkemose Allé 25 6000 Kolding Telefon:  70217250

E-mail: jeb@obh-gruppen.dk
Dato for 
bygningsgennemgang:

 
13-02-2009

Energikonsulent nr.: 102405     

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