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Kvalitetstal for energimærkninger udført i 2017
Energistyrelsen har i dag udgivet en kvalitetsrapport, der viser resultaterne af de
stikprøvekontroller, som vi har lavet på de energimærkninger, der er udarbejdet i 2017.
Undersøgelsernes vigtigste pointer er følgende:
•

Andelen af korrekte energimærker, der ikke skifter karakter (fx C til D) som resultat af den
fysiske kontrol, udgør 79 %. Det er en fremgang i forhold til 2016, hvor andelen var 69 %.

•

Energikonsulenterne er forsat gode til at udarbejde energibesparelsesforslag, som er et af
de primære formål med ordningen. Kvalitetskontrol for 2017 viser, at
energimærkningsfirmaerne er blevet bedre til at formidle indholdet i
energimærkningsrapporterne til modtagerne, og at 84 pct. af energimærkningerne har
medtaget alle væsentlige og relevante forslag i rapporterne.

•

Energistyrelsen har i forbindelse med kvalitetskontrollen givet 45 udtalelser til firmaer, der
har udarbejdet fejlagtige energimærkninger, og 6 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.
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Kommunikationsindsats til energikonsulenter
Kvalitetsrapporten har i år samme layout som sidste år. I kvalitetsrapporten er kommunikationen
rettet mod bygningsejer og andre interessenter, som fx ejendomsmægler,
ejendomsadministratorer og lign.
Kommunikationsindsatsen til energikonsulenterne vil som i det forgangne år have fokus på de
typiske fejl, som vi har fundet ved kontrollen, og vil forsat have en mere handlingsorienteret form
med vejledning og løsningsforslag til, hvordan fejlene kan undgås fremadrettet.
Kommunikationsindsatsen vil komme til at bestå af en række tekniske nyhedsbreve, med
indhold om typiske fejl og hyppige henvendelser. Vi vil løbende og efter behov udsende de
tekniske nyhedsbreve til jer
Øget digital kontrol og nye regler
Vi fortsætter i det kommende år arbejdet med at øge den digitale kontrol i
indberetningsprogrammerne, for at reducere fejlmulighederne i indtastningerne til beregning af
energimærket. Derudover trådte der nye regler i kraft d. 1. juli 2018, som giver mulighed for, når
særlige omstændigheder taler for det, at påbyde et energimærkningsfirma en ekstraordinær
efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet, hvis det viser sig, at der er behov for det.
Vi håber, at I vil tage godt i mod de tekniske nyhedsbreve, og vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde om videreudvikling af energimærkningens kvalitet.

Venlig hilsen
Energistyrelsen, Energimærkningsordningen.
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