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Statusrapport for energimærkning af bygninger 

Energistyrelsen har udarbejdet en status for energimærkningsordningen for bygninger. 
Den viser, at hvis de rentable energibesparelsesforslag i energimærkningsrapporterne 
gennemføres, reduceres CO2-udledningen med 149.000 ton. Derudover viser 
kvalitetskontrollen, at 77 % af energimærkningerne i stikprøven har fået tildelt den 
korrekte karakter.  
 
Du kan læse Energistyrelsens pressemeddelelse og statusrapport i disse links: 

• Pressemeddelelse 
• Statusrapport 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
20. september 2019 
 
 

https://presse.ens.dk/pressreleases/energimaerkningsrapporter-viser-stort-potentiale-for-energiforbedringer-2922024
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/status_for_energimaerkningsordningen_for_bygninger.pdf
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Udbud på teknisk revision 
Vi inviterer til at afgive tilbud på udførelse af teknisk revision af energimærkning af 
bygninger 2019. 
  
Vi udbyder opgaven med at udføre teknisk revision af energimærkning af bygninger. 
Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet bygningsgennemgang, hvor 
tekniske revisorer foretager en uvildig kontrol af et antal af de udstedte mærker. 
 
Energistyrelsen vil udvælge energimærkninger på baggrund af en risikobaseret tilgang. 
Den risikobaserede tilgang medfører et mere målrettet fokus på energimærker med 
risiko for væsentlige fejl, hvilket betyder, at der vil være større risiko for, at der er fejl i de 
udtrukne energimærkninger. 
 
Energistyrelsen behandler desuden klager over energimærkninger fra bygningsejere, 
hvor der ligeledes kan være behov for en fornyet bygningsgennemgang.  
 
Udbuddet består af to delopgaver for to geografisk afgrænsede områder: 
1) Jylland, Fyn og øer 
2) Sjælland og øer 
 
Udbuddet bliver offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside senest mandag den 23. 
september 2019. Du vil her kunne finde udbudsmaterialet, samt frister for at sende 
spørgsmål og tilbud. 

• Link til udbudsmateriale 

  
Er der spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev, kan vi kontaktes på emo-
info@ens.dk. 
  
Venlig hilsen 
Energistyrelsen, Energimærkningsordningen 
 
 

Tilmelding til nyhedsbrev 
Vi sender løbende nyhedsbreve ud med information om energimærkningsordningen. Det kan være information om 

regelændringer, nye tiltag i ordningen eller vejledninger om energimærkning. 

Vi anbefaler derfor, at energimærkningsfirmaerne sikrer sig, at informationerne i nyhedsbrevene når ud til alle 

medarbejdere, der arbejder med energimærkning af bygninger. Nyhedsbrevet modtages ved at logge ind på Min 

firmaside - link, hvor man i bunden af siden kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Vores nyhedsbreve bliver 

også lagt ud på vores hjemmeside under viden og værktøjer - link. 
  

https://ens.dk/service/aktuelle-udbud
mailto:emo-info@ens.dk
mailto:emo-info@ens.dk
https://sparenergi.us3.list-manage.com/track/click?u=b3eea861f1f76b9ff4d9df8f5&id=2b25cd9eca&e=2561a6bba9
https://sparenergi.us3.list-manage.com/track/click?u=b3eea861f1f76b9ff4d9df8f5&id=5d80042c72&e=2561a6bba9
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