
 

 
 

Prisliste 2022 
(gældende fra 1. august 2022) 

 

 

Enfamiliehuse uanset alder *: 

Samlet 

bygningsareal: 

Tilstandsrapport: 

(TR) 

Energimærke: 

(EM) 

El-rapport: 

(ER) 

Samlet: 

(TR+EM) 

Samlet: 

(TR+ER) 

Samlet pris: 

(TR+EM+ER) 

U. 100 m² 4.500 5.000 2.000 7.500 6.000 9.000 

100-199 m² 5.000 5.500 2.200 8.000 6.500 10.000 

200-299 m² 5.500 6.000 2.400 8.500 7.000 11.000 

> 300 m² Aftales individuelt 
 

Sommerhuse uanset alder: 

Samlet 

bygningsareal: 

Tilstandsrapport: 

(TR) 

Energimærke: 

(EM) 

El-rapport: 

(ER) 

Samlet: 

(TR+ER) 

Samlet: 

(TR+EM) 

Samlet pris: 

(TR+EM+ER) 

U. 150 m² 5.000 - 2.200 6.500 - - 
 

Revision: 

Revision 1. Revision Øvrige revisioner 

Alle størrelser 1.500 2.500 
 

Fornyelse (genbesigtigelse) 

Fornyelse (TR) Fornyelse – inden 1. år Fornyelse – efter 1. år 

Alle størrelser 50 % rabat jf. prisliste Fuld pris jf. prisliste  
 

 

 

Ovennævnte priser er inkl. administrationsgebyr til staten samt kørsel og moms. 

 
Samlet bygningsareal: Summen af etagernes arealer incl. kælder, stueetage, tagetage / mansardetage, udhuse og garage. 

 

 

Fornyelse / genbesigtigelse (TR) Er ikke inkluderet i prisen. Såfremt der skal udarbejdes en fornyelse af tilstandsrapporten (genbesigtigelse), 

tilbydes der inden for det første år 50 % rabat på prisen jf. vores gældende prisliste. Det er dog en 

betingelse at det er samme ejer, og at der ikke er sket væsentlige ændringer (f.eks. større renoveringer / 

ombygninger) på bygningerne, samt den første rapport er betalt.  

 

 

Revisioner: Såfremt der er bemærkninger i tilstandsrapporten, som efterfølgende udbedres (indenfor 

gyldighedsperioden), er det muligt at lave en revideret tilstandsrapport. Det kræver en fysisk besigtigelse, 

og afregnes jf. prislisten.  

 

 

Energimærkning ved nybyggeri: I forbindelse med udarbejdelse af energimærker ved nybyggeri (ved færdigmelding) er det en 

forudsætning for prisen, at alt relevant materiale foreligger inden arbejdet kan påbegyndes. Se hvilket 

materiale HER 

 

 

*Enfamiliehuse under 25 år: Hvis dit hus er opført for mindre end 25 år siden, er der mulighed for at lave et billigere energimærke – et 

automatmærke – der skal dog være en række betingelser opfyldt. Forhør om din mulighed for dette, ved 

forespørgsel om pris.  

 

 

Manglende tegninger: Tillæg for opmåling eller indhentning af tegninger kr. 1.000 incl. moms. 

 

 

Destruktive indgreb:  Undersøgelse af hulmur i forbindelse med energimærke kr. 500 incl. moms. 

 

 

Forgæves besøg: Medgået tid + kørsel efter statens takst, dog maks. Kr. 2.000 incl. moms. 

https://hbemo.dk/haandbog-for-energikonsulenter-hb2021-gaeldende/bilag-2-nye-bygninger/grundlag-samt-indgaaelse-af-aftale-om

