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Vejledning i berigtigelse af energimærkninger for nye bygninger 

 
 
Energistyrelsen har truffet afgørelse om berigtigelse (rettelse) af en energimærkning udført af jer. 
 
Fremgangsmåden for berigtigelse kan ses i flow diagram for berigtigelse på side 3. 
 
Fremgangsmåden for berigtigelse af energimærkninger i indberetningsprogrammerne, fremgår i 
separat dokument. 
 
Den berigtigede energimærknings indhold 
I skal berigtige energimærkningen, i henhold til de afvigelser og kommentarer, som er beskrevet i 
afgørelsen, samt i kontrolskemaet og kontroludskriften. Hvis der er registreringer, hvor I har fået 
medhold, skal disse ikke berigtiges. 
 
I afgørelsen er det konkluderet om ”bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for 
byggetilladelsen” eller ”bygningen lever ikke op til energikravene, der ligger til grund for 
byggetilladelsen”. Ved berigtigelse af energimærkningen skal konklusionen derfor også rettes, så den 
svarer til den i afgørelsen.  
 
Datoen for gyldighedsperioden skal være den samme som for den oprindelige energimærkning. 
 
Afvigelser i forhold til afgørelsen 
Ved berigtigelse af energimærkningen har I mulighed for at afvige fra afgørelsen, hvis I fremskaffer 
manglende dokumentation, eller finder øvrige forhold, som I vurderer skal berigtiges. 
 
I er ansvarlige for udarbejdelse og indberetning af energimærkningen. Derfor skal I ved 
berigtigelse af energimærkningen sikre jer, at det er udført i overensstemmelse med gældende 
regler. Dette betyder bl.a., at I skal gennemgå hele energimærkningen inden berigtigelse, og sikre 
jer at registreringer, ud over de der fremgår af kontrolskemaet, også er korrekte. 
 
Kan manglende dokumentation skaffes i forbindelse med berigtigelsen, og var dokumentation 
udarbejdet inden energimærkningsrapporten blev indberettet, kan værdierne anvendes i forbindelse 
med berigtigelsen. Hvis bygningen på baggrund af dokumentationen, lever op til energikravene, der 
ligger til grund for byggetilladelsen, beholder bygningen energimærkningskarakteren 
 
Hvis dokumentationen først er udarbejdet efter gyldighedsdato for energimærkningsrapporten, så skal 
konklusionen være, at ”bygningen lever ikke op til energikravene, der ligger til grund for 
byggetilladelsen”. 
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Hvis I afviger fra afgørelsen, på baggrund af de ovenstående punkter, skal I oplyse os om det, når 
I sender den berigtigede energimærkning. 
 
Hvem I skal sende den berigtigede energimærkningsrapport til 
Som afslutning på sagen, skal den berigtigede energimærkningsrapport sendes til bygningsejer 
og Energistyrelsen.  
 
Dette skal ske inden for det oplyste frist i afgørelsen. 
 
Husk at oplyse os, om evt. afvigelser fra afgørelsen.  
 
Kontaktoplysninger 
Såfremt der måtte opstå spørgsmål til berigtigelsen af energimærkningen eller spørgsmål i øvrigt kan 
I skrive til: 
 
Energistyrelsen, Center for energiadministration, Energimærkning af bygninger 
e-mail: emo-tr@ens.dk  
 
Yderligere information 
Yderligere information om energimærkningsordningen findes på hjemmesiden www.ens.dk/EM. 
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Flow diagram for berigtigelse 
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