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Høring over udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter 

(HB2019) 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren igangsatte i 2018 en indsats, som skal 

styrke energimærkningsordningen for bygninger. Som led i denne indsats skal der 

foretages ændringer af både bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter 

og bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen sender 

hermed udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) i 

høring.  

 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest 

fredag den 26. april 2019.  

  

Baggrund og indhold 

Energistyrelsen har på baggrund af arbejdet med en styrket 

energimærkningsordning revideret bekendtgørelse af Håndbog for 

energikonsulenter. 

 

Indholdet af de væsentligste ændringer er gennemgået i det følgende. 

 

Den overordnede struktur i håndbogen ændres, så der i stedet for ét bilag, er flere 

bilag, der er målrettet forskellige former for energimærkninger: 

 

1. Introduktion og almindelige bestemmelser 

2. Nye bygninger 

3. Energimærkning uden bygningsgennemgang 

4. Eksisterende bygninger 

 

Ligeledes er kapitlet med vejledende tekniske bilag og tabeller blevet reduceret, og 

en del af indholdet overføres til den digitale håndbog.  

 

Muligheden for brug af assistenter begrænses og det præciseres, at indtastning af 

data skal foretages af energikonsulenten. Energistyrelsen indfører et nyt digitalt 

kontrolparadigme, hvor indtastningerne bliver valideret direkte i 

indberetningsprogrammerne. Det er derfor nødvendigt, at det er den, som har 
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kendskab til de konkrete forhold i bygningen, den udførende energikonsulent, som 

foretager indtastningerne, for at undgå urealistiske indtastninger. 

 

For beboelsesrum uden varmekilde ændres reglen om, at rum under 10 m
2
 

registreres med samme opvarmningsform som resten af bygningen, så rummene 

uanset størrelse registreres med samme varmekilde som det øvrige areal. 

Energikonsulenten skal dog vurdere, om opvarmningskilden er tilstrækkelig til at 

kunne opvarme hele boligen. Hvis det ikke er tilfældet, skal rummene registreres 

som el-opvarmede. Derudover er det vigtigt, at energikonsulenten tydeligt angiver i 

energimærkningsrapporten, hvilke beboelsesrum der er uden varmekilde, samt 

hvordan de forudsættes opvarmet. 

 

Varmetabet for forskellige konstruktionsdele, såsom vægge, gulv, tag, vinduer og 

døre, udtrykkes ved transmissionskoefficienten (U-værdien). Linjetab er 

betegnelsen for det ekstra varmetab, som opstår i samlingen mellem de forskellige 

konstruktionsdele. Metoden til fastlæggelse af U-værdier og linjetab ændres, så det 

præciseres, at DS 418 skal anvendes. Der er udarbejdet et katalog for U-værdier 

for typiske bygningsdele. Kataloget vil alene fremgå af den digitale håndbog, for at 

muliggøre at fremtidige tilføjelser løbende kan indsættes. For linjetab er der 

udarbejdet en række vejledende tabeller i HB2019 efter DS 418.  

 

Kældre som ikke indgår i bolig- eller erhvervsarealet, men kan opvarmes, skal 

fremover medregnes med det faktiske areal, i bygningens samlede areal. Dette 

erstatter reglen i HB2016 om alene at medregne 50 % af kælderarealet i det 

samlede areal. 

 

Muligheden for at anvende reference vinduer bortfalder. Ændringen skyldes, at det 

i praksis ikke har været muligt at bruge reglen, idet der skal være fuld 

overensstemmelse mellem det opmålte og det faktiske vinduesareal.  

 

Der foretages videre en række rettelser, herunder konsekvensrettelser af 

henvisninger, opdateringer i enkelte vejledende tabeller, samt andre præciseringer.  

 

Ændringerne er samlet set af et omfang, der giver anledning til, at Håndbogen 

opdateres med nyt årstal, Håndbog for Energikonsulenter 2019. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Det er styrelsens 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 styrelsen vurderer, at 

bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 
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Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

 

Høringsfrist 

Styrelsen anmoder om, at eventulle bemærkninger sendes til emo-info@ens.dk, 

med kopi til hbb@ens.dk mærket j. nr. 2019-70: 

 

Senest fredag den 26. april 2019. 

 

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 Heidi Breer Bech på mail 

hbb@ens.dk. 

 

Med venlig hilsen  

 

Heidi Breer Bech 

 

 

 

 


