
 

Side 1/2 

Energistyrelsen 

 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 
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Indledning 

Dette notat indeholder i punktform forslag til arbejdsopgaver i projekt om 

energimærkning i offentlige institutioner. 

 

Temaer til det videre arbejde 

Det foreslås, at der arbejdes videre med følgende temaer. 

  

a) Tilrettelæggelsen af energimærkningen. 

Epinions undersøgelse afdækker at en række udfordringer vedr. energimærkningen 

kan føres tilbage til, at tilrettelæggelsen af energimærkningen er grebet forkert an. 

 

På grundlag af erfaringerne med energimærkningen udarbejdes anbefalinger om 

hvorledes processen med udarbejdelsen kan tilrettelægges for at opnå et godt 

resultat. Dette skal bl.a. omfatte: 

 

• Udbud af opgaven om energimærkning 

• Sikring af sammenhæng til andre opgaver 

• Formulering af krav til konsulenter i udbud, herunder krav til kvalifikationer, 

kvalitet, kvalitetssikring, afleveringsform mv 

• Indgåelse af kontrakt med konsulenter 

• Tilvejebringelse af grunddata til konsulenter 

• Samarbejde med konsulenter under udarbejdelsen, herunder samarbejde 

under bygningsgennemgangen 

• Kvalitetssikring af konsulenternes aflevering  

• Aflevering og afslutning  

 

b) Retningslinjerne for mærkningens indhold og udførelse 

Epinions undersøgelse afdækker, at der er en række områder, hvor der i særlig 

grad opleves fejl eller uhensigtsmæssigheder i mærkningen. 

 

Det overvejes på dette grundlag, hvorvidt dette giver anledning til præciseringer, 

forenklinger eller ændrede formuleringer af kravene til energimærkningen. 
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c) Dokumentation af energimærkningen 

Det fremgår af Epinions rapport, at der er mange, der finder det uhensigtsmæssigt, 

at data afleveres som en stor bunke papir-rapporter. Det overvejes hvordan den 

lovpligtige dokumentation af energimærkningen skal foreligge? Dette skal bl.a. 

omfatte: 

 

• Hvorledes skal dokumentationen eller resultatet af energimærkningen 

overdrages til den offentlige myndighed – papir-rapport eller data-fil? 

• Skal den samlede dokumentation overdrages til myndigheden – også 

konsulenternes baggrundsdata, der ligger i XML-filen?  

• Skal XML-filen som standard indgå i afleveringen? 

• Skal der udarbejdes udtræksfaciliteter til udtræk og sammenstilling af data fra 

energimærkningen af flere bygninger – og i givet fald - hvorledes kan dette ske 

gennemføres fleksibelt? 

• Hvilke konsekvenser får det for energimærkningen, at indholdet i XML-filer 

indgår i afleveringen til kunden?  

 

d) Anvendelse af energimærkningen til bygningsvedligeholdelsen 

Det er et vigtigt hensyn, at energimærkningerne kan anvendes til den løbende 

bygningsvedligeholdelse.  

 

Hvad kræver dette af energimærkningerne med hensyn til: 

 

• Tilrettelæggelse af mærkningen, herunder sikring af koordination med FM 

(Facility Management) 

• Indhold, udførelse og kvalitetssikring  

• Afrapportering  

 

e) Energimærkning af bygninger med proces. 

Hvordan kan energimærkningen bruges i bygninger med stort procesforbrug? 

 

På grundlag af erfaringerne udarbejdes anbefalinger til myndigheder, der står i 

denne situation. Anbefalinger tager udgangspunkt i de generelle krav og 

retningslinjer for mærkningen og kan omfatte anbefalinger vedr: 

 

• Tilrettelæggelsen af mærkningen 

• Krav til konsulenter 

• Kavalitetssikring  

 

 

 

 

 


