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Ny Håndbog for Energikonsulenter træder i kraft 
 
Som led i arbejdet med at skabe en mere robust energimærkningsordning for 
bygninger, har Energistyrelsen udarbejdet ny bekendtgørelse om energimærkning 
af bygninger og ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019). 
Den nye håndbog giver bedre forudsætninger for at udarbejde retvisende 
energimærker. 
  
Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. september 2019.  
  
Dermed skal energimærkninger udarbejdet efter denne dato følge retningslinjerne i 
de nye bekendtgørelser. 
  
Link til bekendtgørelserne på retsinformation.dk: 

• Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) 

• Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger  
 
Se også nyheden om de nye bekendtgørelser på Energistyrelsens hjemmeside. 
  
 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
30. august  2019 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209918
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209919
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Vi er opmærksom på behovet for øget vejledning ved overgangen til de nye regler. 
Vi har derfor iværksat en række hjælpeværktøjer, som skal klæde brugerne af 
Håndbogen bedre på til at håndtere overgangen. 
 

• Oversigt over en række ændringer for eksisterende bygninger 

• Den Digitale Håndbog 

• Webinarer 

• Information om indberetningsprogrammerne   
 
Vi håber, at hjælpeværktøjerne er anvendelige og kan være med til at lette 
overgangen til den nye Håndbog. 
 
Oversigt over en række ændringer for eksisterende bygninger 
Vi har udarbejdet en oversigt over en række ændringer i bilag 4, som omhandler 
energimærkning af eksisterende bygninger. Oversigten er ikke udtømmende. Den 
er heller ikke en vejledning eller et fortolkningsbidrag til HB2019. 
 
Oversigten ligger i den Digitale Håndbog og kan hentes via dette link: 

• Link til oversigten 
 
Udover de ændringer, der fremgår i oversigten, er der adskillige ændringer i hele 
HB2019, som derfor bør læses i sin helhed. 
 
Den Digitale Håndbog 
Den Digitale Håndbog er opdateret i forhold til HB2019. 
  
Link til den Digitale Håndbog for Energikonsulenter: 

• Digital Håndbog 
 
Den Digitale Håndbog kan tilbyde følgende: 
 

• Tilgang fra både computer og mobile enheder (laptops, tablets og 
smartphones).  

• En søgefunktion der gør det let at finde relevant fagligt indhold.  

• Adgang til Energistyrelsens svar på ofte stillede spørgsmål, under de 
enkelte bestemmelser. 

• Adgang til både gældende og ældre håndbøger. 
 

http://hbemo.dk/vejledning-oeverst/hjaelpevaerktoejer
http://www.hbemo.dk/
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Vejledningsdelen i den Digitale Håndbog udvides med et U-værdikatalog, som 
løbende vil blive opdateret. 
  
Vi vil løbende opdatere de forskellige afsnit med vores generelle vejledning, i takt 
med, at vi modtager spørgsmål til Håndbogen, som har bred interesse. 
 
Webinar 
Vi inviterer interesserede til webinar, hvor vi vil give en teknisk og juridisk briefing 
om bekendtgørelsesændringerne. 
  
Invitation til webinar er sendt ud i nyhedsbrev den 21. august. Læs eller genlæs 
nyhedsbrevet i dette link: 

• Nyhedsbrev om webinar   
 
 
Information om indberetningsprogrammerne ved overgangen til de nye 
bekendtgørelser 
Energistyrelsen arbejder sammen med indberetningsprogrammerne for hurtigst 
muligt at implementere ændringerne i systemerne.  
  
Det opdaterede indberetningssystemet sættes i drift med det nye rapportformat i 
forbindelse med, at håndbogen træder i kraft. Det må forventes, at der tidligst kan 
indberettes energimærker mandag den 2. september 2019. Energistyrelsen 
forventer, at indberetningssystemerne er sat i fuld drift først i den kommende uge. 
Skulle der i den forbindelse opstå driftsforstyrrelser, håber vi på jeres forståelse.  
 
 
Sammenskrivning af lovbekendtgørelse om fremme af energibesparelser i 
bygninger 
Til orientering er lovbekendtgørelsen om fremme af energibesparelser i bygninger 
blevet opdateret. 
  
Der er alene tale om en praktisk sammenskrivning af flere lovtekster, så det nu er 
samlet i en lovbekendtgørelse, for at øge læsbarheden. 
  
Link til lovbekendtgørelsen på retsinformation.dk: 

• Lovbekendtgørelsen om fremme af energibesparelser i bygninger 
 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. 
Henvendelser vedrørende energimærkning af bygninger sendes til emo-
info@ens.dk. 
  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/endelig_udgave_nyhedsbrev_nr._32_info_om_webinar.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210004
mailto:emo-info@ens.dk
mailto:emo-info@ens.dk
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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. 

 

https://sparenergi.dk/login
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0
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