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Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning sendt i høring
Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af
bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring.
Baggrund og indhold
I forbindelse med offentliggørelsen af ”Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016” meddelte
Energistyrelsen, at kravene til energimærkningsfirmaerne vil blive skærpet yderligere.
Udkast til ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger indeholder således en
ny bestemmelse, som giver mulighed for at påbyde ekstraordinært besøg fra de certificerende
organer, der fører kontrol med energimærkningsfirmaerne. Derudover indeholder udkastet
enkelte andre tilpasninger.
Samtidig har Transport-, Bygnings – og Boligministeriet meddelt, at de ændrer energifaktorerne i
bygningsreglementet pr. 1. juli 2018. Energistyrelsen har derfor fundet anledning til at ændre
bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), idet energifaktorerne har
betydning for, hvilket energimærke en bygning kan opnå.
Energistyrelsens udkast, der sendes i høring, er ikke en gennemgribende revision af
håndbogen. Styrelsen forventer, at Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) vil blive
gennemgået mere omfattende i forlængelse af energi-, forsynings- og klimaministerens revision
af energimærkningsordningen.
Se Energistyrelsen udkast til ændring af følgende bekendtgørelser på høringsportalen:
Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Ikrafttrædelse
Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2018.
Høringsfrist
Eventuelle bemærkninger til høringsudkastene skal sendes til Energistyrelsen senest den 9.
maj 2018. Nærmere detaljer er beskrevet i høringsbrevene, som findes via høringsportalen. Vi
opfordrer til, at man orienterer sig om ændringsforslagene.

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk

Side 1/2

Udsendelse af faktura og specifikationslister
Den automatiske udsendelse af faktura ved køb af indberetninger samt månedlige
specifikationsliste over indberettede energimærkninger er nu oppe at køre igen. Skulle I alligevel
opleve, at I ikke modtager oplysningerne, bedes I kontakte os på emo-info@ens.dk.

Nyhedsbreve på hjemmesiden
Nyhedsbrevene bliver lagt ud på hjemmesiden under viden og værktøjer. Her kan I også finde
de tekniske nyhedsbreve og rapporten over kvalitetskontrol 2016 for energimærkning af
bygninger:
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Forslag til nyhedsbreve
Vi modtager stadig gerne forslag om relevante emner til kommende nyhedsbreve.

Vi 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.
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