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Lancering af automatiske valideringer  

Energistyrelsens er i samarbejde med indberetningsprogrammerne, EK-Pro og 
Energy10, nu klar med implementeringen af automatisk validering af 
energikonsulentens indtastninger i indberetningsprogrammet. Udover samarbejdet med 
indberetningsprogrammerne har SBi også været involveret i forløbet. 
  
Der indføres nu ensrettet automatisk validering af indtastningerne, som foretages i 
forbindelse med indberetning af energimærkningerne. Dette sker for at sikre kvaliteten 
og dermed bygningsejernes tillid til de udstedte energimærker.   
  
For energimærkningsfirmaerne og konsulenterne bliver der ikke tale om de store 
ændringer. Der er i stor udstrækning tale om, at vi kvalificerer de allerede eksisterende 
valideringer i indberetningsprogrammerne. 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
8. oktober 2019 
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Kvalificeringen sker for at sikre en ensrettet anvendelse af valideringer i 
indberetningsprogrammerne. Der vil løbende blive tilføjet nye valideringer i takt med 
vore erfaringer fra den risikobaserede kontrol og samarbejdet med ordningens aktører. 
 
Indtastninger af energimærkningsdata vil fremover blive valideret i forbindelse med 
indtastning og indberetning af energimærket, således at åbenlyst urealistiske 
indtastninger forhindres. Der er tale om validering af følgende fejltyper: 

• Kritiske fejl, hvor indtastning ikke er mulig  
Kritiske fejl kan ikke indberettes og kræver, at der indtastningen ændres 
  

• Warnings, hvor indtastning ikke er realistisk  
Warnings kan indberettes, men kræver, at der indtastet en forklaring på 
afvigelsen 

Du kan læse eller genlæse nyhedsbrevet om de initiativer, der skal sikre en mere robust 
energimærkningsordning, i dette link: 

• Nyhedsbrev – en mere robust energimærkningsordning for bygninger 

Risikobaseret tilsyn 
Vi har i 2019 indført et nyt tilsynskoncept for tilsynet med kvaliteten i 
energimærkningsordningen. 
 
Tilsynet tilrettelægges som et risikobaseret tilsyn, hvor vi til kontrollen udvælger 
energimærkninger med størst sandsynlighed for at indeholde fejl. 
 
I 2019 vil Energistyrelsen gennemføre tilsyn med:  

• Nybyggeri 

• Væsentlige fejl som følge af urealistiske indtastninger og/eller ukorrekt brug af 
metoderne til energimærkning  

Vi har indtil nu haft fokus på tilsyn med energimærkning af nybyggeri. I efteråret retter vi 
fokus mod energimærkninger med væsentlige fejl som følge af urealistiske indtastninger 
og/eller ukorrekt brug af metoderne til energimærkning. 
 
Udbud på teknisk revision 
Tilbud på udførelse af teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019 er sendt i 
udbud. 
  
Vi udbyder opgaven med at udføre teknisk revision af energimærkning af bygninger.  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/nyhedsbrev_nr._27_resultatet_af_ministerens_arbejdsgruppemoeder.pdf
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Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet bygningsgennemgang, hvor 
tekniske revisorer foretager en uvildig kontrol af et antal af de udstedte mærker i 
forbindelse med tilsyn eller klagesager. 
  
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 
energimærkninger., der udtrækkes til kontrol. 
 
Udbuddet består af to delopgaver for to geografisk afgrænsede områder: 

1. Jylland, Fyn og øer 
2. Sjælland og øer 

Fristen for at indsende tilbud er den 18. oktober 2019. Du kan finde udbudsmaterialet på 
vores hjemmeside i dette link:  

• Udbud af teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019 

  
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. 
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