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Oplæg til konsulentopgave vedr. energimærkning af offentlige bygninger 

 

Indledning 

Energistyrelsen har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse påbegyndt et projekt om energimærkningen 

af offentlige bygninger.  

 

Projektets overordnede formål er at sikre, at energimærkningen i højere grad 

understøtter indsatsen med energieffektiviseringen af offentlige bygninger. 

 

Der er som led i projektet gennemført en opsamling af erfaringerne med 

energimærkningen, som er drøftet med projektets parter. På dette grundlag har 

projektets parter identificeret en række konkrete opgaver, der skal arbejdes videre 

med i projektet. Disse opgaver omfatter dels udarbejdelsen af anbefalinger til 

kommuner og regioner om processen med udarbejdelsen og anvendelsen af 

energimærkningerne og dels ændring af retningslinjerne for udarbejdelsen af 

mærkninger.  

 

Nærværende konsulentopgave går ud på at – i samarbejde og i dialog med 

projektets parter – at udarbejde konkrete løsninger på de problemstillinger, som er 

identificeret, og som kan indgå i afrapporteringen af projektet. 

 

Opgaverne 

Udgangspunktet for projektet er, at en række kommuner og regioner har givet 

udtryk for, at de lovpligtige energimærkninger af offentlige bygninger ikke udnyttes 

effektivt som redskab til energieffektivisering af offentlige bygninger. På dette 

grundlag er parterne blevet enige om, at værksætte et projekt, som har til formål at 

udarbejde forslag om energimærkningen, der har til formål, at øge værdien af 

energimærkningerne for offentlige bygningsejere. Beskrivelsen af projektets formål 

og organisering er vedlagt som bilag a. 

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen i bilag a, at der som et første skridt skal 

udarbejdes en opsamling af erfaringerne med udarbejdelsen af energimærkninger i 

kommuner, regioner og statslige bygninger. Denne opsamling er udarbejdet af 

Epinion, og vedlagt som bilag b. 
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På grundlag erfaringsopsamlingen, er der afholdt en workshop for projektets parter, 

som har identificeret de emner, der skal arbejdes videre med i projektet. Dette er 

vedlagt i bilag c. 

 

I det følgende beskrives de opgaver, som skal løses som led i nærværende 

konsulentopgave med udgangspunkt i opgavebeskrivelsen i bilag c. 

 

Ad a) Tilrettelæggelsen af energimærkningen 

Projektets parter er enige i at der er behov for, at udarbejde anbefalinger om  

 

• Forberedelsen af opgaven med udførelsen af energimærkningen, herunder 

− Sammenhæng med andre opgaver vedr. bygningsvedligeholdelsen 

− Udbud af opgaven, herunder fastlæggelsen af krav til opgaveløsningen og 

firmaets kvalifikationer 

• Kontraktindgåelsen 

• Udførelsen af energimærkningen 

• Kvalitetssikring 

• Aflevering af energimærkninger. 

 

Opgaven består i at indsamle erfaringer fra kommuner, regioner og statslige 

institutioner på disse områder, og på dette grundlag udarbejde et udkast til en 

række anbefalinger, som kan lægges til grund ved næste udarbejdelse af 

energimærkninger. 

 

Ad c) Dokumentation af energimærkningen 

Der er enighed om, at den nuværende dokumentation af energimærkningerne i 

form af pdf-rapporter for den enkelte bygning er uhensigtsmæssig for offentlige 

institutioner, der skal administrere bygningsporteføljer. 

 

Opgaven består i, at udarbejde forslag til en alternativ dokumentationsform for 

energimærkningerne baseret på de nuværende XML-filer for energimærkninger.  

 

Der lægges i denne forbindelse vægt på: 

 

• Overskuelighed, dvs. at dokumentationen skal foreligge således at 

myndigheden får et hurtigt overblik over de forhold, der er af primær interesse, 

• Fleksibilitet, dvs. at det skal være muligt at foretage særlige af dataudtræk, der 

belyser forskellige forhold vedr. bygninger, 

• Sammenhæng med andre systemer, dvs. at data skal kunne benyttes til andre 

formål, herunder ikke mindst vedligeholdelsesplaner, Facility Management-

systemer mv. 

 

Løsningen skal indeholde forslag til hvad et nyt system til dokumentation af 

energimærkningerne til erstatning af de nuværende standardiserede pdf-rapporter. 
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Derudover skal løsningen også beskrive i hvilket omfang løsningen har konsekvens 

i forhold til fastlæggelsen af kravene til udarbejdelsen af energimærkninger.  

 

 Ad e) Energimærkning af bygninger med proces 

Der skal udarbejdes forslag til hvorledes energimærkningen af bygninger med stort 

energiforbrug til proces kan foregå. 

 

Forudsætningen for dette er, at kravene til energimærkningen ikke ændres, dvs. at 

fokus for energimærkningen fortsat skal være klimaskærmen og installationer til 

opretholdelse af indeklima.  

 

Opgaven består herefter derfor at udarbejde anbefalinger til hvorledes 

myndigheder, der har bygninger med procesforbrug bedst kan benytte 

energimærkningen til at udarbejde et samlet overblik over energiforbruget i deres 

bygninger, og dermed få et solidt grundlag for energieffektiviseringen af det 

samlede energiforbrug. 

 

Opgaven er således at vurdere hvorledes energimærkningen kan kombineres med 

analysen af energiforbrug og besparelsesmuligheder til proces. Herunder skal 

vurderes hvorledes myndigheder med proces, kan foretage udbud af den samlede 

opgave, således at analysen af procesmæssige forhold indgår som tillæg til den 

obligatoriske energimærkning. 

 

I forlængelse heraf vurderes de emner, som er nævnt under ovennævnte punkt a) i 

forhold til bygninger med procesforbrug. 

 

Samarbejde og dialog med kommuner, regioner og statslige myndigheder 

Opgaverne forudsættes løst i samarbejde og dialog med kommuner, regioner og 

statslige myndigheder. Herunder skal arbejdsgrupperne som er beskrevet i bilag 1 

inddrages. 

 

Dette forudsættes at ske således, at leverandøren løser opgaven i flere trin: 

 

1. Beskrivelse af arbejdsplan og metode for løsning af de forskellige delopgaver. 

Herunder beskrives hvorledes kommuner, regioner og statslige myndigheder 

foreslås inddraget i opgaveløsningen. 

2. Udkast til løsning, som forelægges til drøftelse. 

3. Endelig løsning. 

 

Hvert trin i opgaveløsningen dokumenteres ved et skrifteligt materiale, som 

forelægges arbejdsgruppen til drøftelse. 
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Hvis leverandøren lægger op til inddragelse af repræsentanter for kommuner, 

regioner og statslige institutioner til løsningen af opgaven – det være sig i form af 

interviews, besvarelse af spørgeskemaer, dialogmøder eller på anden måde, skal 

dette fremgå af metodebeskrivelsen under punkt 1. 

 

Afrapportering 

Den endelige afrapportering af opgaveløsningen sker i form af skrifteligt materiale, 

der omfatter de ovennævnte punkter a) c) og e). 

 

Vedr. pkt’erne a) og e) Disse dele af afrapporteringen skal have karakter af 

anbefalinger, der – evt. efter en lettere redigering og layout – kan sendes ud til de 

relevante offentlige myndigheder.  

 

Vedr. pkt. c): Dette skal indehold forslag til Energistyrelsen om ændring af den 

dokumentation, som sendes til myndigheden efter udarbejdelsen af 

energimærkningen. Dette kan involvere fremsendelse af papir-dokumentation, en 

digital dokumentation eller en kombination heraf. I det omfang, det foreslås at 

benytte en digital dokumentation skal forslaget også indeholde eventuelle 

konsekvenser for datasikring og kvalitetssikring for Energistyrelsen database. 

 

Tidsplan 

 

Projektet 2017 2018 

 Aktivitet Jul/aug Sep/okt Nov/dec Jan/feb 

1 

Beskrivelse af arbejdsplan 
       

Oplæg til inddragelse af 

aktører 

       

         

2 

Delopgaver 

(ad a,c,e) 

       

Inddragelse af 

arbejdsgrupper 

       

Udkast til drøftelse i 

følgegruppen 

       

         

3 

Tilbagemelding fra 

deltagere 

       

Endelig løsning i hørring        

Offentliggørelse af 

projektets produkter 

       

 


