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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for Energikonsulenter 

(HB2016) i høring.  

 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 

9. maj 2018.  

  

Baggrund og indhold 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har meddelt, at de ændrer 

energifaktorerne i bygningsreglementet pr. 1. juli 2018. Som følge heraf ændrer 

Energistyrelsen bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), så 

der sikres en fortsat sammenhæng mellem bygningers beregnede energiforbrug 

ved energimærkning og referenceværdien baseret på de energimæssige 

minimumskrav til nybyggeri i bygningsreglementet.  

 

Energistyrelsen skal bemærke, at udkastet der sendes i høring ikke er en 

gennemgribende revision af håndbogen. Energistyrelsen forventer, at Håndbog for 

Energikonsulenter (HB2016) vil blive gennemgået mere omfattende i forlængelse af 

Energi-, Forsynings- og Klimaministerens revision af energimærkningsordningen. 

 

Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at udkastet indeholder en nyaffattelse af 

bilag 1. De dele af bilag 1, som ikke er fremhævet med gult, er udtryk for gældende 

ret, og er derfor ikke genstand for nærværende høring. 

 

De konkrete ændringer i udkastets bilag 1 er gennemgået i det følgende. 

 

I udkastet ændres energifaktorerne i overensstemmelse med meddelelsen fra 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Konkret bliver ændringen, at der for 

bygninger anvendes en faktor 1,9 for el og en faktor 0,85 for fjernvarme. For andre 

former for varme anvendes en faktor på 1 og den relevante nyttevirkning. 
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De ændrede energifaktorer vil påvirke energimærkningen af nyopførte og 

eksisterende bygninger. I forhold til nyopførte bygninger vil energifaktorerne være 

de samme for alle nyopførte bygninger, uafhængig af hvilken energiklasse de 

opnår. På tilsvarende vis vil de ændrede energifaktorer også blive anvendt, når 

eksisterende bygninger uanset energiklasse energimærkes efter 1. juli 2018. 

Eksisterende energimærkninger, der er udstedt før ikrafttrædelse af de ændrede 

energifaktorer, ændres ikke og vil fortsat være gyldige. 

 

Dernæst opdateres vejledende tekst i kapitel 2 om energimærkningens indhold og 

kapitel 5 om energimærkning af nye bygninger i overensstemmelse med Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsens ændring af Bygningsreglementet 2018 pr. 1. juli 2018. 

Ændringen betyder, at energimærke A2020 svarer til en bygning, der opføres som 

lavenergiklasse, mens energimærke A2015 svarer til en bygning, der er opført efter 

bygningsreglementet 2015 eller opføres efter bygningsreglementet 2018. 

 

Udkastet indeholder også en ajourføring af anvendelseskoder for bygningstyper fra 

BBR, idet disse pr. 15. november 2016 er blevet ændret. Der er ved denne 

ajourføring ikke sket ændringer i hvilke bygningstyper, der energimærkes. 

 

Kapitlet om nyopførte sommerhuse udgår, således at der sikres overensstemmelse 

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

 

Der foretages videre en række konsekvensrettelser af henvisninger i bilaget til 

tidligere udgave af bygningsreglementet, opdateringer i enkelte vejledende tabeller 

i kapitel 9 om energimærkningsskaler for bygninger samt andre mindre 

præciseringer. 

 

Endeligt udgår i kapitel 9 enkelte vejledende tabeller eller dele heraf, da disse ikke 

længere vurderes at være hensigtsmæssige. 

 

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 
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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. 2018-7944. 

 

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 


