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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

energimærkning af bygninger 

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger i 

høring.  

 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 

9. maj 2018. 

 

Baggrund og indhold 

I forbindelse med offentliggørelsen af Energistyrelsens kvalitetskontrol af 

energimærkninger fra 2016 meddelte styrelsen, at kravene til 

energimærkningsfirmaerne vil blive skærpet yderligere. På den baggrund 

indeholder udkastet forslag, der giver Energistyrelsen enkelte nye 

sanktionsmuligheder overfor energimærkningsfirmaerne, når der konstateres fejl 

eller mangler i en energimærkning.   

 

Udkastet indeholder en bestemmelse, der i forbindelse med fejl eller mangler i en 

energimærkning og når særlige omstændigheder taler for det, giver Energistyrelsen 

mulighed for at påbyde et energimærkningsfirma en ekstraordinær efterprøvning af 

energimærkningsfirmaets certificerede kvalitetsledelsessystem inden for en af 

Energistyrelsen fastsat frist. 

 

Herudover foreslås det i udkastet, at henvisningen til ”§ 38 stk. 4” udgår i § 34, stk. 

3. Dette vil betyde, at der fremadrettet ligeledes, under særlige omstændigheder, 

kan ske anvendelse af bestemmelsen i sager om kvalitetssikring, når der 

konstateres fejl eller mangler i energimærkningen. Bestemmelsens anvendelse er 

dermed ikke længere begrænset til klagesager. Det er Energistyrelsens vurdering, 

at den nuværende forskel på anvendelsen af bestemmelsen ikke er 

hensigtsmæssig.  

 

Endelig indeholder udkastet enkelte mindre rettelser.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Det er Energistyrelsens vurdering, at udkastet ikke medfører erhvervsøkonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet, der medfører en kvantificeringsforpligtelse.  

 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af 

udkastets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede 

totalbalanceprincip (DUT). Det bemærkes, at Energistyrelsen vurderer, at 

bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.  

 

Høringsfrist 

Energistyrelsen anmoder om, at eventulle bemærkninger sendes til emo-

info@ens.dk, cc. til jpa@ens.dk senest den 9. maj 2018, mærket j. nr. 2018-7943.  

 

Der vedlægges en liste over høringsparterne.  

 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, 

hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgængelige.   

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til Jacob Palm på mail 

jpa@ens.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Palm 

 

 

 


