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Energimærkningsfirmaer: Lyt til myndighedernes anbefalinger 
 
Vi har hos energimærkningsordningen fået et spørgsmål om, hvorvidt man fortsat 
må udarbejde energimærkninger, som kræver en besigtigelse af bygningen, trods 
restriktionerne som følge af coronaepidemien. 
 
Da energimærkningsfirmaerne er selvstændige erhvervsdrivende, er det op til den 
enkelte virksomhed at vurdere, om det er forsvarligt af hensyn til risikoen for 
coronasmitte at foretaget energimærkning med bygningsgennemgang. 
 
I Energistyrelsen følger vi regeringens anbefalinger til foranstaltninger, der kan 
mindske risikoen for smitte. Det opfordrer vi også andre til at gøre. 
 
På virksomhedsguiden kan du læse mere om Erhvervsstyrelsens anbefalinger og 
råd til private virksomheder via dette link: 
 

• Virksomhedsguiden - Coronavirus og din virksomhed 
 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
20. marts 2020 
 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/til-dig-der-er-virksomhedsejer/fe52e957-b64b-44df-bfe3-40226de64367/
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Hos energimærkningsordningen arbejder vi hjemmefra, hvor vi varetager vores 
opgave med administration af ordningen. Vi har almindelig bemanding af vores 
postkasser, og I kan kontakte os via e-mail, som I plejer. Vi sidder klar til at besvare 
jeres henvendelser som normalt indenfor almindelig kontortid.  
 
Vær opmærksom på, at vi har udskudt vores tekniske revision af 
energimærkninger, foreløbigt til efter påske.  
 
Følg med på www.coronasmitte.dk og www.virksomhedsguiden.dk. 
 
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. 

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