NYLAND rådg.ingeniør ApS

Ejeroplysningsskema

Strandvejen 110, 4200 Slagelse

Ejers oplysninger om ejendommen til brug for energimærkning. Energimærkningen udføres efter retningslinierne i
Energistyrelsens ”Håndbog for energikonsulenter 2008”.

Ejendommens adresse / BBR-nr.
Ejers navn og evt.e-mail / kontaktperson
Her skal bygningens isoleringsforhold afkrydses med min et kryds ud for hver aktuel bygningsdel.
Bygningsdel
Er isoleret Isoleringstykkelse / type

Er u-isoleret

?

Ydermur
Hulmur__________ _______□_

______mm _____ ___□___*□
Massiv ydermur___ _______□_ ______mm _____ ____□___ □
Træ/let ydermur___ _______□_ ______ mm ____ ____□____□
Gulvkonstruktion
Terrændæk_______ _______□_

______ mm _____ ____□___ □
Gulv mod kælder__ _______□_ ______mm _____ ____□___ □
Gulv mod krybekælder_____□_ ______mm _____ ____□___ □
*) Tillader prøveboring for tjek af isolering i hulmur______ja_□__nej_□
Der foretages ikke retablering efter destruktive undersøgelser.
Bygningsdel

Er isoleret

Isoleringstykkelse / type

Er u-isoleret

Tagkonstruktion
Etageadskillelse mod
u-opvarmet tagrum _______□_

______ mm _____ ____□___ □
Fladt tag________ ________□_ ______ mm _____ ____□___ □
Hanebåndsloft___ ________□_ ______ mm _____ ____□___ □
Skråvægge______ ________□_ ______ mm _____ ____□___ □
Lodret skunk____ ________□_ ______ mm _____ ____□___ □
Vandret skunk___ ________□_ ______ mm _____ ____□___ □
Hvis energiruder angives placering:___________________________________
Supp.oplysninger:_________________________________________________

Oplysninger om:
Dokumentation (forevises
konsulenten ved besøget)

Forefindes
dokumentation
omkring isolering

Plan-, snit-, facadetegninger
mv.
Tidligere varmesynsrapport

Div. Attester
(hulmursisolering mm.)
Energimærke

Fjernvarmeværk:
Oplysninmger om:
Varmeforbrug
El-forbrug
Vandforbrug
Supplerende brændsel

Forbrug

Enhed

Oplysninger om:

Antal voksne:

_______

Husstandens størrelse

Antal børn:

_______

Udgift (kr)
/
/
/
/

Periode (dag, måned, år)
/
til
/
/
/
til
/
/
/
til
/
/
/
til
/
/

Er opvarmning af boligen blevet suppleret med anden brændsel eks.
Brænde, energikoks eller lignende, skal forbruget og brændselstype
angives.
Kendes det faktiske forbrug ikke anføres blot er ”ca” foran oplysningen.
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NYLAND rådg.ingeniør ApS

Ejeroplysningsskema

Strandvejen 110, 4200 Slagelse

Ejeroplysningsskema

Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulentens så fyldestgørende oplysninger om ejendommen
konstruktioner og installationer som muligt.
Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport.
Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for energimærkningen. I det omfang intet
andet er nævnt, gælder oplysningerne for alle kategorier af bygninger.
• Oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse.
• Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtigt kedeleftersyn efter 1. april
2006)
• Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning
• Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO)
• Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf.
• Energimærkningsbekendtgørelsens § 21 (kun ejendomme over 1.500 m²)
• Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger)
• Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger det seneste års varmeforbrug og
udgifterne hertil
• Evt. oplysninger om priser i forbindelse med varme, el og evt. vand
• Årsopgørelser for el, vand og varme, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget.
• Bygningstegninger
• Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg
• Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er plan-lagt eller som overvejes
Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen
Rekvirenten bedes desuden give oplysninger om klimaskærmen til konsulenten, så vidt som disse er bekendte sammen med eventuel
foreliggende dokumentation for dette:
Destruktive undersøgelser
Hulmur i bygningsdele, opført før BR77 trådte i kraft (byggetilladelse før 1. februar 1979 og i prak-sis typisk huse med opførelsesår
før 1980) skal undersøges af energikonsulenten via en destruktiv undersøgelse for at bestemme hulmurens energimæssige tilstand.
Hvis rekvirenten ikke tillader, at energikonsulenten udfører sådanne destruktive undersøgelser, accepterer rekvirenten samtidig, at
den manglende undersøgelse kan medføre en dårligere og eventuelt mangelfuld energimærkning af bygningen.
Planlagte bygningsændringer
Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikonsulenten kan tage
stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er
særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om
besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering.
Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor)
Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske installationer herunder
ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg
Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende
oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport.
Aftalegrundlag
Denne aftale sker i overensstemmelse med vilkårene i ABR89, ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”.
Energikonsulenten leverer energimærkningsrapporten til rekvirenten senest 4 uger efter registreringen af bygningen.
Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse af regning for energikonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.
Rekvirent
Navn:
Underskrift: ___________________________
Dato for oplysninger ___________________
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