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Indberetningssystemet lukkes 
 
Der lukkes for indberetning af energimærkninger den 6. – 8. december 
2019. 
 
Husk, at vi i forbindelse med flytning af systemet og databasen til nye servere 
lukker ned for indberetningssystemet i perioden 6. - 8. december 2019, begge 
dage inkl. Systemet lukkes natten til den 6. december kl. 00.00. 
 
Der kan i dette tidsrum ikke indberettes energimærker i Energy10 og EK-Pro.  
 
Vi forventer, at indberetningssystemerne er sat i fuld drift igen natten til den 9. 
december 2019. Skulle der i den forbindelse opstå driftsforstyrrelser, håber vi på 
jeres forståelse. 
  
Flytning af systemet og databasen til nye servere sker som led i arbejdet med at 
skabe en mere robust energimærkningsordning for bygninger, derfor arbejder 
Energistyrelsen på at få opgraderet vores servere, så de er mere tidssvarende. 
Opgraderingen vil gøre systemet mere fremtidssikret, og vi vil i større grad have 
mulighed for at gøre systemet smartere og mere robust. 
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Vi beklager den ulejlighed, som nedlukningen får for jer som brugere, men dette er 
nødvendigt, for at vi kan opgradere systemet. 
  
Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
kontakte os. Henvendelser vedrørende energimærkning af bygninger sendes 
til 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 - 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. 

 

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

	Indberetningssystemet lukkes

