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Kvalitetstal for energimærkninger udført i 2016 
 
Energistyrelsen har i dag udgivet en kvalitetsrapport, der viser resultaterne af de 
stikprøvekontroller, som vi har lavet på de energimærkninger, der er udarbejdet i 2016. 
 
Undersøgelsernes vigtigste pointer er følgende:   

•  Andelen af korrekte energimærker, der ikke skifter karakter (fx C til D) som 
resultat af den fysiske kontrol, udgør 69 %. I 2015 var  andelen af korrekte 
energimærker 68 %. 

• Energikonsulenterne er blevet bedre til at beskrive og angive relevante 
besparelsesforslag. Således er andelen af energimærkninger, hvor alle 
væsentlige og relevante forslag er medtaget, øget fra 84 % i 2015 til 88 % i 
2016. 

• Energistyrelsen har i forbindelse med kvalitetskontrollen givet 55 udtalelser til 
firmaer, der har udarbejdet fejlagtige energimærkninger, og 14 påtaler til 
firmaer, der har udarbejdet energimærkninger med alvorlige eller gentagne fejl 
og mangler. Påtaler bliver offentliggjort på SparEnergi.dk i et år. 

Find kvalitetsrapporten her 
I forbindelse med offentliggørelse af kvalitetsrapporten er der udsendt en nyhed, som kan 
læses på vores hjemmeside http://presse.ens.dk/news/fortsat-mange-fejl-i-
energimaerkningsrapporter-279912. Her finder I også link til selve kvalitetsrapporten. 
  
Kommunikationsindsats til energikonsulenter 
Kvalitetsrapporten har i år et lidt andet udseende end i de forgangne år. I selve 
kvalitetsrapporten rettes layoutet og kommunikationen mod bygningsejer og andre 
interessenter, som fx ejendomsmægler, ejendomsadministratorer og lign. 
  
Den mere dybdegående tekniske del, vil vi informere om i en selvstændig 
kommunikationsindsats rettet mod energikonsulenter. 
Kommunikationsindsatsen til energikonsulenterne vil have fokus på de typiske fejl, som vi 
har fundet ved kontrollen, og vil få en mere handlingsorienteret form med vejledning og 
løsningsforslag til, hvordan fejlene kan undgås fremadrettet. 
  
Tekniske nyhedsbreve 
Kommunikationsindsatsen vil komme til at bestå af en række tekniske nyhedsbreve, som vi 
sender ud til jer hen over de næste par måneder. Nyhedsbrevene vil omhandle de typiske 
fejl, som vi har set i kontrollen. 
I vil over de næste måneder modtage 4 nyhedsbreve med følgende temaer: 

1. Arealer – udkommer i november 
2. U-værdier for konstruktionsdele – udkommer i december 
3. Vinduer – udkommer i januar 
4. Nybyggeri – udkommer i januar 
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 Undervisningsmateriale til uddannelserne 
Ud over rækken af nyhedsbreve vil vi på baggrund af de typiske fejl fundet ved kontrollen 
udarbejde undervisningsmateriale tiltænkt uddannelsesinstitutionerne, som de kan gøre brug 
af på EMO- og genopfriskningskurserne. 
  
Øget kontrol og sanktionering 
På baggrund af de resultater, som kontrollen viser, vil vi i løbet af 2018 øge den digitale 
kontrol i indberetningsprogrammerne for at reducere fejlmulighederne. 
Vi vil også indføre nye regler, der betyder, at vi på baggrund af særligt alvorlige fejl eller 
mangler i udførte energimærkninger kan udpege firmaer til at modtage skærpet kontrol af de 
certificerende organer. 
  
Vi håber, at I vil tage godt i mod rækken af tekniske nyhedsbreve, og vi ser frem til et fortsat 
godt samarbejde om videreudvikling af energimærkningens kvalitet. 
 
 

Venlig hilsen 
Energistyrelsen, Energimærkningsordningen. 

 


