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BILAG C:  

Opgavebeskrivelse for  

Delopgave Sydjylland, Fyn og øer 
 
Udbuddet omhandler udførelsen af teknisk revision af energimærkningsordningen.  
 
Der er to elementer i delopgaven: 
 

• Kontrolsager: Udførelsen af teknisk revision af 0,25 % af de indberettede 
energimærkninger for bygninger med bygningsgennemgang.  
 

• Klagesager: Udførelsen af teknisk revision i forbindelse med 
energimærkninger for bygninger, der er blevet påklaget til Energistyrelsen. 

   
Kontrolsagerne i 2018 forventes på landsplan at svare til omkring 160 
energimærkninger, som fordeles på ca. 130 energimærkninger for enfamiliehuse 
mv. og ca. 30 for flerfamiliehuse mv. 
 
En tredjedel af kontrolsagerne vil blive udtrukket i Sydjylland, Fyn og Øer. De 
øvrige sager vil blive udtrukket i hhv. ”Sjælland og øer” samt ” Midt- og Nordjylland” 
med en tredjedel til hvert geografisk område. 
 
Derudover forventes det, at der på landsplan skal udføres omkring 40 tekniske 
revisioner i forbindelse med klagesager, som forventes fordelt på ca. 35 klagesager 
vedrørende enfamiliehuse mv. og ca. 5 sager for flerfamiliehuse mv. 
 
Tilbudsgiver forpligter sig til at udføre teknisk revision på de sager, som placerer sig 
i Sydjylland, Fyn og øer. 
 
Det understreges, at der er tale om et skøn, da antallet historisk set varierer fra år 
til år, og Energistyrelsen er derfor ikke er bundet af det oplyste estimerede antal. 
 
Følgende typer af energimærkninger skal kontrolleres: 

 
• Enfamiliehuse 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
15. januar 2018 
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• Flerfamiliehuse 
• Erhverv  
• Nybyggeri  

 
Der foretages ikke teknisk revision af energimærkninger uden bygnings-
gennemgang. 
 
Den tekniske revision omfatter en fysisk besigtigelse af bygningen af teknisk revisor 
med henblik på at konstatere, om den energimærkning, der er udført af 
konsulenten, følger reglerne fastlagt i energimærkningsordningen, herunder 
reglerne i den håndbog, der var gældende på det tidspunkt, hvor 
energimærkningen blev indberettet. Revisionen omfatter udarbejdelse af 
kontrolrapport og i tilfælde af klagesager også et besigtigelsesnotat.  
 
Teknisk revisor har ansvar for endelig aftale med bygningsejer om 
besigtigelsesdato, evt. påmindelse til bygningsejer om besigtigelsestidspunktet 
(valgfrit), besigtigelse af bygningen og udarbejdelse af kontrolskema. Teknisk 
revisor skal herudover besvare høringssvar, der er afgivet på en sag. 
 
Energistyrelsen har ansvar for oprettelse af sager, indledende opringning til 
bygningsejer, indhentning af materiale hos energimærkningsfirma, samt 
gennemførelse af høringsproces og fremsendelse af afgørelse til relevante parter.  
 
Tidsplan 
Den tekniske revision skal udføres for energimærkninger udarbejdet i løbet af 2018, 
og besøgene må derfor forventes at ske fra ultimo marts 2018 og indtil slutningen 
af februar 2019. Efter besøgene vil der være et forløb med Energistyrelsen 
vedrørende udarbejdelse af rapport og besvarelser af høringsvar. 
 
Formkrav til slutleverancen 
For hver udført tekniske revision skal teknisk revisor udarbejde en kontrolrapport, 
der dokumenterer resultatet af kontrollen. Hvis der er tale om en klagesag, skal der 
derudover udarbejdes et besigtigelsesnotat, som opsummerer eventuelle afvigelser 
mellem kontrolrapporten og den påklagede energimærkning på en letforståelig og 
ikke-teknisk måde. Dette skal ske med udgangspunkt i Energistyrelsens 
klageskema.  
 
Den tekniske revisor skal sende materialet pr. e-mail til Energistyrelsen senest 14 
dage efter bygningsgennemgangen. 
 
Teknisk revisor er desuden forpligtet til at kommentere på eventuelle høringssvar 
senest en uge efter, at de er afgivet.  
Derudover er teknisk revisor forpligtet til at deltage i kvartalsvise møder med 
Energistyrelsen samt de øvrige tekniske revisorer.  
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Efter bygningsgennemgang og udarbejdelse af kontrolrapport fremsendes faktura 
månedsvist bagud. Det skal fremgå af fakturaen, hvilke kontrolsager eller 
klagesager det vedrører, samt angivelse af stk. pris for de enkelte ydelser. 
 
I tilfælde af overskridelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, fratrækkes leverandøren 
500 kr. pr. sag. 

  
Tildeling af opgaven  
Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium om det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud 
identificeres på grundlag af følgende tre underkriterier: 
 
• Kvaliteten af tilbudsgivers ydelser (vægtes med 33 %) 
• Erfaringer med lignende opgaver (vægtes med 34 %)  
• Økonomi (vægtes med 33 %) 
 
Det er et ufravigeligt krav, at den tekniske revisor er uddannet energimærknings-
konsulent. Dokumenteret erfaring med udførelse af tekniske revisioner vil blive 
vægtet positivt. 
 
Der kan bydes på en eller flere af delopgaverne. Det vil ikke blive tillagt nogen 
vægt, om der bydes på en eller flere delopgaver.  
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