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Høring over udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 

 

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 energimærkning af bygninger 

samt bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter. Energistyrelsen sender 

hermed udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring.  

 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest 

fredag den 26. april 2019. 

 

Baggrund og indhold 

Som følge af udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for energikonsulenter 

(HB2019) har Energistyrelsen sideløbende udarbejdet nyt udkast til bekendtgørelse 

om energimærkning af bygninger, for at sikre overensstemmelse imellem de to 

bekendtgørelser. 

 

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 

kendskab til de konkrete forhold i bygningen, den udførende energikonsulent, som 

foretager indtastningerne, for at undgå urealistiske indtastninger. 

 

Endeligt indeholder udkastet enkelte mindre rettelser, såsom indsættelse af 

ændringsbekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2018 (markeret med grønt), tilføjelse i § 

41, stk. 4 om, at afgørelser om ekstraordinær audit besøg jf. § 34, stk. 4 sendes til 

det certificerende organ, ophævelse af § 46, stk. 3, da DS/EN 9001:2015 trådte i 

kraft den 15. september 2018, hvorfor DS/EN 9001:2008 ikke længere finder 

anvendelse samt opdatering af bekendtgørelsens EU-note og indledning. 

 

Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at de dele, som ikke er fremhævet med 

gult, er udtryk for gældende ret, og er derfor ikke genstand for nærværende høring. 
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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. 

 

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. 2019-5219:  

 

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 

 

 

 

 

 

 


