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Nyt fra energimærkningsordningen 
 
Risikobaseret tilsyn, adfærdsoptimering og best practice inden for 
energimærkning af bygninger 
 
Hos energimærkningsordningen arbejder vi løbende med, hvordan 
energimærkningen kan forbedres, så flere boligejere gennemfører 
energirenoveringer.  
 
Validering 
En af forudsætningerne for energirenoveringerne er, at boligejerne har tillid til 
kvaliteten i energimærkningen.  
 
For at sikre dette, har vi i samarbejde med indberetningsprogrammerne, EK-Pro og 
Energy10, implementeret automatisk validering af energikonsulentens indtastninger 
i indberetningsprogrammet.  
 
Valideringerne er en del af den forebyggende indsats for at undgå fejl umiddelbart i 
forbindelse med indberetningen. 
 
Risikobaseret kontrol 
For løbende at kunne optimere valideringerne har vi fra 2019 indført et nyt koncept 
for tilsynet med kvaliteten i energimærkningerne. 
 
Tilsynet tilrettelægges som en risikobaseret kontrol, hvor der søges specifikt efter 
mulige fejlbehæftede energimærkninger i energimærkningsdatabasen 
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Målet med den risikobaserede kontrol er at hæve den generelle kvalitet af 
energimærkerne. Det sker ved, at der gennem kontrollen opnås en mere 
dybdegående viden om, hvilke fejl som hyppigt optræder, hvorefter vi kan 
igangsætte en målrettet valideringer eller eventuelt regelændringer for at undgå 
fejlene. 
 
For energimærkninger indberettet i 2019 gennemfører vi kontrol med: 
 

• Nybyggeri 
• Væsentlige fejl som følge af urealistiske indtastninger og/eller ukorrekt brug 

af metoderne til energimærkning 
 

Vi har indtil nu haft fokus på kontrol med energimærkning af nybyggeri. I efteråret 
retter vi fokus mod energimærkninger med væsentlige fejl. Denne gruppe vil 
indeholde et antal energimærkninger, som er udtrukket på baggrund af manglende 
registrering af tag eller gulv, hvorfor der er en risiko for, at de er særdeles 
fejlbehæftede. 
 
Kontrollen med de udvalgte energimærkninger afsluttes med, at vi træffer afgørelse 
med eventuelle sanktioner over for det ansvarlige energimærkningsfirma. 
 
Brug høringsperioden 
Under vores kontrol af energimærkninger foretager vi altid høring af firmaet over de 
forhold, som vi påpeger i kontrollen. I den forbindelse vil vi gerne understrege 
vigtighed af, at I som firma bruger denne høringsperiode til at komme med 
eventuelle bemærkninger til de forhold, vi finder ved gennemgang af 
energimærkningen, inden vi træffer afgørelse i sagen. 
 
Vær proaktiv 
Som firma har I mulighed for selv rette op på eventuelle fejl i en energimærkning i 
jeres interne kvalitetskontrol, hvis I bliver opmærksomme på mulige fejl i 
energimærkningen – eller f.eks. hvis energimærkningen er udtrukket i vores 
kontrol.  
 
Adfærdsoptimering  
Vi har sammen med iNudgeyou undersøgt mulighederne for at anvende 
adfærdsvidenskabelige greb inden for energimærkningsordningen. Resultatet af 
dette samarbejde kan du læse mere om i rapporten "Adfærdsindsigter inden for 
energimærkningsordningen". 
 
Du kan læse mere om adfærdsprojektet og resultatet her - link. 
 
Best practice  
Vi har også deltaget i et fælles EU-projekt om kortlægning af best practice inden for 
energimærkning af bygninger.  
 
Projektet skal være med til at udvikle den næste generation af energimærker ved at 
udvikle 10 tiltag, som vil kunne indgå i fremtidens energimærkningsordning i 

https://presse.ens.dk/pressreleases/nu-skal-danskerne-nudges-til-energirenovering-3002466
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Europa. Formålet er at få flere bygningsejere til at gennemføre energirenoveringer, 
så energiforbruget i den samlede europæiske bygningsmasse sænkes. 
 
Det indledende arbejde med at kortlægge regler og tilgange for energimærkning i 
de forskellige lande, er nu afsluttet. Næste skridt er, at udvikle 10 konkrete tiltag, 
som kan understøtte udviklingen af fremtidens energimærkeordning. 
 
Du kan læse mere om projektet og resultatet af kortlægningen her - link. 
 
God sommer 
Vi afvikler sommerferie, og du kan måske opleve længere svartid end normalt, når 
du skriver til os. Vi bestræber os dog på at besvare alle henvendelser hurtigst 
muligt. Vi opfordrer samtidig til, at du ved spørgsmål søger svar hos den 
kvalitetsansvarlige, kolleger eller via vores hjemmeside. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer! 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
kontakte os. Henvendelser vedrørende energimærkning af bygninger sendes 
til emo-info@ens.dk. 
 
 
Venlig hilsen og god sommer 
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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