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Høring af forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 

 

Energistyrelsen skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte forslag til æn-

dring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.  

 

Bemærkninger skal være modtaget senest mandag den 12. august 2013 hos Energistyrelsen 

på anvend@ens.dk med kopi til szc@ens.dk. Af hensyn til den videre proces vil der ikke blive 

givet fristforlængelse.  

 

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den politiske aftale om en vækstplan, hvorefter der 

indføres et dansk energisparekoncept, Grøn Boligkontrakt, som skal bidrage til at fremme 

energirenoveringer af private boliger. Grøn Boligkontrakt gør det muligt for udbydere af 

energirenoveringsløsninger, de grønne aktører, at tilbyde samlede pakkeløsninger til private 

boligejere ved energirenoveringen af deres boliger.    

 

Lovforslagets indhold 

Med lovforslaget indføres en hjemmelsbestemmelse til, at klima-, energi- og bygningsmini-

steren kan udstede regler om oprettelse af en frivillig godkendelsesordning, en frivillig akkre-

diteringsordning og/eller en frivillig certificeringsordning for grønne aktører, som ønsker at 

tilbyde samlede løsninger for energirenoveringer af private boliger under Grøn Boligkontrakt-

ordningen.  

 

Med lovforslaget fastlægges endvidere hvilke ydelser, der er omfattet af Grøn Boligkontrakt-

ordningen. Ydermere gives klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte 

regler om tilbagekaldelse og bortfald af de grønne aktørers godkendelser samt regler for kla-

geadgang.         

 

Lovforslaget giver herudover hjemmel til at fastsætte krav om at den grønne aktør etablerer et 

godkendt, certificeret eller akkrediteret kvalitetsstyringssystem, herunder regler om kvalitets-

styringssystemets omfang, indhold, godkendelse og efterfølgende efterprøvning af gennemfø-

relse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet.  

 

Herudover etableres der med lovforslaget hjemmel til at fastsætte regler om en godkendelses-

ordning eller akkrediteringsordning for kontrolinstanser for virksomheder, der er godkendte 
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som grøn aktør. Klima- energi og bygningsministeren vil samtidig gives beføjelse til at offent-

liggøre en liste over godkendte kontrolinstanser.  

 

Som det fremgår af lovforslaget vil Energistyrelsen omkring tidspunktet for lovforslagets 

fremsættelse i Folketinget sende en bekendtgørelse om udmøntning af lovforslaget i høring. 

Af dette bekendtgørelsesudkast vil fremgå den foreslåede indretning af ordningen. 

 

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget onsdag den 9. oktober 2013.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sezen Zeynep Celik tlf.:33 92 72 91 eller Kåre Groes tlf.: 

33 92 67 34.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Sezen Zeynep Celik 

 

 

Vedlagt: 

- Forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 

- Høringsliste 


