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Ikrafttrædelse af nye bekendtgørelser er udskudt   

Vi har i nyhedsbrev nr. 28 fra 29. marts 2019 oplyst, at ny bekendtgørelse om 

energimærkning af bygninger og ny Håndbog for Energikonsulenter HB2019 skulle træde i 

kraft den 1. juli 2019.  

 

Ikrafttrædelse af begge bekendtgørelser er udskudt. 

 

På baggrund af den sene regeringsdannelse, har det ikke været muligt, at 

bekendtgørelserne kunne nå at blive udstedt til 1. juli 2019, og ikrafttrædelsen er derfor 

udskudt.  

 

Når datoen for ikrafttrædelse af bekendtgørelserne er fastlagt, vil I modtage information 

herom via vores nyhedsbrev. 

 

 

Risikobaseret tilsyn i 2019 

Vi er gået i gang med vores nye tilsynskoncept for tilsynet med kvaliteten i 

energimærkningsordningen, som vi skrev om i nyhedsbrev nr. 29 fra 15. april 2019. Det nye 

koncept bliver i højere grad tilrettelagt som et risikobaseret tilsyn, hvor imod det tidligere 

tilsyn fokuserede på at give et generelt billede af kvaliteten i ordningen. 
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I vores første indsats efter det nye tilsynskoncept foretager vi kontrol af energimærkning af 

nybyggeri. I kan derfor i den næste tid opleve, at vi henvender os til jer med henblik på at 

foretage kontrol af udvalget indberetninger af energimærkninger for nybyggeri. 

Vi har fokus på nybyggeri, da der i tidligere kvalitetskontroller er konstateret fejl i 

energimærkning af nybyggeri. Som opfølgning på tidligere kvalitetskontroller er der udsendt 

et teknisk nyhedsbrev om energimærkning af nybyggeri.  

 

Vejledning – energimærkning af nybyggeri 

På baggrund af en række spørgsmål, som Energistyrelsen typisk modtager i forbindelse med 

energimærkning af nybyggeri, har vi udarbejdet en vejledning med et spørgsmål/svar-

skema. Af skemaet fremgår de typiske spørgsmål, svaret på spørgsmålet, samt baggrunde 

for svaret. 

 

Link til vejledning – energimærkning af nybyggeri 

 

 

God sommer 

Vi afvikler sommerferie, og du kan måske opleve længere svartid end normalt, når du skriver 

til os. Vi bestræber os dog på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt. Vi opfordrer 

samtidig til, at du ved spørgsmål søger svar hos den kvalitetsansvarlige, kolleger eller via 

vores hjemmeside. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber, at I vil tage godt imod nyhedsbrevet. 

 

Er der spørgsmål eller kommentarer, kan vi kontaktes på emo-info@ens.dk. 

  

Venlig hilsen 

Energistyrelsen, Energimærkningsordningen 

 

Tilmelding til nyhedsbrev 

Vi sender løbende nyhedsbreve ud med information om energimærkningsordningen. Det kan være information om 

regelændringer, nye tiltag i ordningen eller vejledninger om energimærkning. 

Vi anbefaler derfor, at energimærkningsfirmaerne sikrer sig, at informationerne i nyhedsbrevene når ud til alle 

medarbejdere, der arbejder med energimærkning af bygninger. Nyhedsbrevet modtages ved at logge ind på Min 

firmaside, hvor man i bunden af siden kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Vores nyhedsbreve bliver også 

lagt ud på vores hjemmeside under viden og værktøjer - link. 


