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Energimærkningsordningen er et af vores vigtigste 

værktøjer til at sikre mere energieffektive bygninger. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil styrke ord-

ningen, så den i højere grad fremmer energieffektivise-

ringer. Det skal ske på to måder:  

1. Ved at bygningernes energimæssige tilstand slår 

igennem i prisen på boligmarkedet. 

2. Ved at motivere boligejere og -købere til at lave 

konkrete energiforbedringer af bygningen. 

 

Initiativer 

 

Overordnet 

 Ordningen deles op i tre: Mindre bygninger, større 

bygninger og nye bygninger. 

 Fra 2019 gennemføres forsøg med øget bruger-

venlighed i den gældende ordning. 

 På sigt og når datagrundlaget har tilstrækkelig 

kvalitet, skal udarbejdelsen af mærket i højere 

grad automatiseres. 

 

Antallet af fejl i energimærkerne skal reduceres 

 Digital, automatisk kontrol af indtastninger ved 

udarbejdelsen af energimærker. 

 Sammenligning med øvrige bygningsdata ved 

indberetning af energimærker. 

 Løbende analyse af fejl i energimærkerne. 

 Overgang til risikobaseret tilsyn. 

 

Energimærket skal være let forståeligt og skal 

kunne omsættes direkte til handling 

 Interaktiv formidling af energimærkningsrapporten 

skal fremme boligejernes interesse og muligheder 

for at reducere energiforbruget. 

 Sparenergi.dk skal understøtte energimærknings-

rapporten med konkrete værktøjer til fx at beregne 

effekt af energiforbedringer. 

 

Særligt energimærke skræddersyet til større byg-

ninger 

 Bygningsejerens egne bygningsregistreringer og 

data skal kunne anvendes i energimærkningen. 

 Det skal undersøges, om ejere af større bygninger 

i højere grad kan genbruge eksisterende data ved 

udarbejdelsen af energimærker.  

 Det skal undersøges, om fx energiledelse, krav om 

energisyn eller vedligeholdelsesplaner kan erstatte 

energimærket for store bygninger. 

 Bygningsejeres adgang til data fra energimærknin-

gen skal optimeres bl.a. gennem ny webservice. 

 

Energimærkning af nye bygninger skal understøtte  

ambitionen om energineutrale bygninger i år 2050 

 Samarbejde med relevante myndigheder om kra-

vene til energimærkning af nye bygninger, så 

energimærkningsfirmaernes rolle kan tydeliggøres.  

 Øge kravene til energimærkningsfirmaernes kom-

petence ved energimærkning af nye bygninger. 

 

En mere robust  

energimærkningsordning 

for bygninger 
 


