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BILAG 1.b:  

OPGAVEBESKRIVELSE FOR DELOPGAVE 2: SJÆLLAND OG ØER 
 
Udbuddet omhandler udførelsen af teknisk revision for energimærkningsordningen.  
   
Der er to elementer i delopgaven: 
 

• Kontrolsager: Udførelsen af teknisk revision af energimærkninger for 
bygninger med bygningsgennemgang. 

• Klagesager: Udførelsen af teknisk revision i forbindelse med 
energimærkninger for bygninger, der er påklaget til Energistyrelsen. 

 
Kontrolsagerne i 2019 forventes på landsplan at svare til omkring 100 
energimærkninger, som vil blive udvalgt på baggrund af en risikobaseret tilgang, 
hvilket betyder at der vil være større risiko for at der er fejl i de udtrukne 
energimærkninger. 
 
Derudover forventes det, at der på landsplan skal udføres omkring 10 tekniske 
revisioner i forbindelse med klagesager. 
 
Historisk set bliver 60% af alle indberettede energimærker udført i Jylland, Fyn og 
øer og 40% bliver udført på Sjælland og øer. 
 
Tilbudsgiver forpligter sig til at udføre teknisk revision på de sager, som placerer sig 
i Sjælland og øer. 
 
Det understreges, at der er tale om et skøn, da antallet historisk set varierer fra år til 
år, og der ikke tidligere er erfaring fra en risikobaseret tilgang. Energistyrelsen er 
derfor ikke bundet af det oplyste estimerede antal. 
 
Følgende typer af energimærkninger skal kontrolleres: 
 

• Enfamiliehuse 
• Flerfamiliehuse 
• Erhverv  
• Nybyggeri  

 
Denne opgave omfatter ikke teknisk revision af energimærkninger uden bygnings-
gennemgang. 
 
 

Kontor/afdeling 
Center for 
energiadministration 
 
Dato 
20. september 2019 
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UDFØRELSEN 
Energistyrelsen udarbejder en oversigt over den risikobaserede tekniske revision med 
en tematisk beskrivelse af de udvalgte parametre som indikerer urealistiske 
indtastninger og/eller ukorrekt brug af metoderne til energimærkning. 
Energistyrelsen vil sende en oversigt over kontrolsagerne for 1. halvår 2019 og en 
for 2. halvår 2019. 
 
Energistyrelsen har ansvar for oprettelse af sager, indledende kontakt til 
bygningsejer, indhentning af materiale hos energimærkningsfirma, samt 
gennemførelse af høringsproces og fremsendelse af afgørelse til relevante parter. 
Energistyrelsen vil løbende sende kontaktoplysninger efterhånden som der etableres 
kontakt med bygningsejer. 
 
Teknisk revisor har ansvar for endelig aftale med bygningsejer om besigtigelsesdato, 
påmindelse til bygningsejer om besigtigelsestidspunktet, besigtigelse af bygningen 
og udarbejdelse af kontrolskema. Teknisk revisor skal herudover besvare 
høringssvar, der er afgivet på en sag. 
 
Den tekniske revision omfatter en fysisk besigtigelse af bygningen af teknisk revisor 
med henblik på at konstatere, om den energimærkning, der er udført af konsulenten, 
følger reglerne fastlagt i energimærkningsordningen, herunder reglerne i den 
håndbog, der var gældende på det tidspunkt, hvor energimærkningen blev 
indberettet. Revisionen omfatter udarbejdelse af kontrolrapport og i tilfælde af 
klagesager også et besigtigelsesnotat.  
 
TIDSPLAN 
Den tekniske revision for kontrolsager skal udføres for energimærkninger udarbejdet 
i løbet af 2019, og besøgene må forventes at ske fra november 2019 og indtil 
slutningen af april 2020. For klagesager skal den tekniske revision udføres for 
indkomne klager fra 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020. Efter besøgene vil der 
være et forløb med Energistyrelsen vedrørende udarbejdelse af rapport og 
besvarelser af høringsvar. 
 
FORMKRAV TIL SLUTLEVERANCEN 
For hver udført tekniske revision skal teknisk revisor udarbejde en kontrolrapport, 
der dokumenterer resultatet af kontrollen. Hvis der er tale om en klagesag, skal der 
derudover udarbejdes et besigtigelsesnotat, som opsummerer eventuelle afvigelser 
mellem kontrolrapporten og den påklagede energimærkning på en letforståelig og 
ikke-teknisk måde. Dette skal ske med udgangspunkt i Energistyrelsens klageskema. 
 
Den tekniske revisor skal sende materialet pr. e-mail til Energistyrelsen senest 14 
dage efter bygningsgennemgangen. 
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Teknisk revisor er desuden forpligtet til at kommentere på eventuelle høringssvar 
senest en uge efter, at de er afgivet.  
 
Efter bygningsgennemgang og udarbejdelse af kontrolrapport fremsendes faktura 
månedsvist bagud. Det skal fremgå af fakturaen, hvilke kontrolsager det vedrører, 
samt angivelse af stk. pris for de enkelte ydelser. Ved konsortier skal der sendes en 
samlet faktura pr. måned. 
 
I tilfælde af overskridelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, fratrækkes leverandøren 
500 kr. pr. sag. 
 
Derudover er teknisk revisor forpligtet til at deltage i et opstartsmøde samt yderligere 
evt. to møder med Energistyrelsen samt de øvrige tekniske revisorer. 
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