
Prisliste 

 

7. december 2019 

Holck-Energi 

 

Prisliste for udarbejdelse energimærker og energirådgivning. 
 

Holck-Energi, priser. 
 

Priser er gældende pr. 1. januar 2020 

Rapport, Salgspris inkl. moms  kr. 

  

Energikonsulent:  
Energimærke inkl. bygningsgennemgang (under 300 m²) 4950 

Energimærke uden bygningsgennemgang (Automatmærke)  1090 

Energimærke (flerfamiliehuse) (under 500 m²) 6950 

Energimærke (handel, service og offentlige bygninger) (under 500 m²) 7950 

Energimærke (nye bygninger enfamiliehuse) 3950 

Energirammeberegning (En enhed) 3950 

  

Bedrebolig konsulent:   
Bedrebolig besøg uden rapport  1700 

Bedrebolig besøg med rapport 4900 

Energirådgivning (der afgives individuelt tilbud) - 

Termografering (tillæg)  1700 

Tæthedsprøvning, (en zone) 3950 

  

  

  

 

Nærmere oplysninger om priser og leveringsvilkår/leveringstid kan fås ved henvendelse.  

Priser er vejledende, og gælder for bygninger uden mange sammenbygninger og tilbygninger. 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer af priser i listen. 

 

 

 

 

  



Prisliste 

 

7. december 2019 

Holck-Energi 

 

Maksimumpris for energimærkning af mindre bygninger  
(Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger) 

 
Der er en øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må koste, mens der er fri 
prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større bygninger.  

Fra 1. januar 2019 er den øvre honorargrænse: 

1) Under 100 m²: Maksimalt kr. 6.071 inkl. moms. 

2) 100-199     m²: Maksimalt kr. 6.679 inkl. moms. 

3) 200-299     m²: Maksimalt kr. 7.285 inkl. moms. 

 

Ved energimærkning af enfamiliehuse med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der energimærkes uden 

bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, må 

honoraret ikke være højere end kr. 1.098 inkl. moms pr. bygning. 

 

Maksimumhonoraret nedsættes med: 

 

1) Kr.    362 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980. 

2) Kr. 1.206 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de                           

fra den 1. september 2006 gældende regler. 

3) Kr.    242 inkl. moms, hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som 

indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner. 

 

Bygninger, der kan energimærkes uden bygningsgennemgang, er bygninger med BBR-anvendelseskoderne 110 

(stuehus til landbrugsejendom), 120 (fritliggende enfamilieshus) og 130, 131 og 132 (række-, kæde-, eller 

dobbelthus), og bygningerne skal opfylde følgende kriterier: 

1) Bygningen skal være opført maksimalt 25 år før energimærkningen. 

2) Krav om energimærkning af bygningen ved nyopførelse er overholdt. 

3) Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe) eller biobrændsel med 

centralvarmeanlæg. 


