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Invitation til Energistyrelsens webinar om de nye bekendtgørelser
Få et overblik over ændringerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og
bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019).
I forbindelse med ikrafttrædelse af de nye bekendtgørelser inviterer Energistyrelsen
interesserede til en teknisk og juridisk briefing om ændringerne.
Her vil de nye bekendtgørelser blive præsenteret med mulighed for løbende at stille
opklarende spørgsmål. Spørgsmål kan chattes ind under webinaret og vil blive besvaret i det
omfang tiden tillader, mens øvrige spørgsmål efterfølgende struktureres og besvares
skriftligt af styrelsen.
Arrangementet finder sted som et webinar, der afholdes:

•

18. september 2019 kl. 13-14

•

2. oktober 2019 kl. 9-10

Indholdet i de 2 webinar er det samme, så du behøver kun deltage i et af dem.

Energistyrelsen

Målet med webinaret er, at du bliver klædt på til at bruge de nye bekendtgørelser i arbejdet

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

med udarbejdelse af energimærkninger.

Niels Bohrs vej 8D
6700 Esbjerg
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
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Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig via Molio.dk - link til tilmelding
Har du ikke mulighed for at deltage de pågældende dage, så fortvivl ikke - vores webinar kan
efterfølgende downloades og ses igen.
Er der spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev, kan vi kontaktes på emoinfo@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 - link, 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.
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