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Energistyrelsen 
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www.ens.dk 

Nyhedsbrev til energikonsulenter – nr. 20, 16. januar 2018 

 

Kære Energikonsulent 

 

Energimærkningsordningen vil gerne med årets første nyhedsbrev ønske alle et 

godt nytår. 

 

Dette nyhedsbrev indeholder information om følgende emner: 

• Pristalsregulering af honorargrænser 

• Udbud på teknisk revision 

• Teknisk nyhedsbrev nr. 3 om vinduer 

  

Pristalsregulering 

Der er en øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må 

koste, mens der er fri prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større 

bygninger, jf. bekendtgørelse nr. 60 af 27/01/2011 om gebyrer og honorarer. 

 

Fra 1. januar 2018 er den øvre honorargrænse:  

• 6.023 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m
2
 

• 6.626 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m
2
 

• 7.227 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m
2
 

• 1.089 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang. 

Maksimumhonoraret skal nedsættes med:  

• 359 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980 

• 1196 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til 

energimærkningsreglerne fra 1. september 2006 

• 240 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, 

som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om 

isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration 

 

Dato 

16. januar 2018 

 

 



 

Side 2/3 

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks 

nettoprisindeks. Du kan læse mere om maksimumpris for energimærkning af 

mindre bygninger på vores hjemmeside: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger 

  

Udbud på teknisk revision 

Vi inviterer til at afgive tilbud på udførelse af teknisk revision af energimærkningen 

af bygninger 2018. 

  

Vi udbyder opgaven med at udføre teknisk revision på energimærkningsordningen 

for bygninger. Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet 

bygningsgennemgang, hvor tekniske revisorer foretager en uvildig kontrol af et 

antal af de udstedte mærker. Energistyrelsen behandler desuden klager over 

energimærkninger fra bygningsejere, hvor der ligeledes kan være behov for en 

fornyet bygningsgennemgang. 

 

Udbuddet består af tre delopgaver for tre geografisk afgrænsede områder: 

i) Midt- og Nordjylland, 

ii) Sjælland og øer, 

iii) Sydjylland, Fyn og øer. 

 

Du kan finde flere informationer om udbuddet samt frister for at sende spørgsmål 

og tilbud på Energistyrelsens hjemmeside via dette 

link: https://ens.dk/service/aktuelle-udbud/udbud-af-teknisk-revision-af-

energimaerkningsordningen-2018 

  

Teknisk nyhedsbrev nr. 3 om vinduer 

På baggrund af den tekniske revision af energimærkninger fra 2016 har vi 

udarbejdet en række nyhedsbreve, som sætter fokus på de områder, hvor vi har 

konstateret flest fejl i kontrollen. 

 

Vi har ved gennemgang af de i alt 130 tekniske revisioner af energimærkninger for 

eksisterende bygninger udført i 2016 kommenteret på fejl i de udarbejdede 

energimærkninger. Kommentarerne fordeler sig på 13 forskellige hovedkategorier, 

hvoraf fem kategorier er kommenteret i mere end hver tredje sag. 
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14 % af alle kommentarer omhandler fejl i registreringen af vinduer. Det tredje 

tekniske nyhedsbrev i rækken omhandler derfor registreringen af bygningens 

vinduer og kan læses via dette 

link:https://gallery.mailchimp.com/b3eea861f1f76b9ff4d9df8f5/files/022f6788-d6e7-

4e3f-95e2-d067abf1c04d/Nyhedsbrev_3_Vinduer_16.1.pdf 

  

  

Nyhedsbrevene bliver også lagt ud på vores hjemmeside under viden og værktøjer: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger 

  

Vi håber, at I vil tage godt imod nyhedsbrevet. Er der spørgsmål eller kommentarer, 

kan vi kontaktes på emo-info@ens.dk. 

  

Vi ser frem til et godt samarbejde i 2018. 

 

Venlig hilsen 

Energistyrelsen, Energimærkeordningen 

 


