
Aktoversigt
Sagstitel: Ny Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Sagsnummer: 2019 - 5219
Akt nr. Dato Titel Akt ID # Parter Til Kommentar

15 29-03-2019 Dansk arbejdsgiverforenings høringssvar til udkast
til ny bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger

1802085 1 Heidi Breer Bech
(Sagsbehandler,
CCMN)

26 09-04-2019 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

1809449 1 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

28 09-04-2019 Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger -
2019 - 5219

1809362 1 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

29 09-04-2019 Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger -
2019 - 5219

1809344 1 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

38 25-04-2019 Energihuset Danmark ApS høringssvar til
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

1818968 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

40 25-04-2019 UCL høringssvar til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger

1819134 1 Heidi Breer Bech
(Sagsbehandler,
CCMN)

42 25-04-2019 Høringssvar fra Dansk Standard vedr. ny
bekendtgørelse om energimærkning af bydninger
ENS Id nr.: 1797129

1819357 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

48 26-04-2019 Byggeriets Kvalitetskontrol høringssvar til udkast
for HB2019 og bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger

1820233 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

49 26-04-2019 BL høringssvar vedrørende udkast til
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

1820234 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

50 26-04-2019 Danske Bygningskonsulenter høringssvar vedr.
udkast til bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger

1820327 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

53 26-04-2019 Tekniq høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse
om energimærkning af bygninger

1819834 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN); Heidi Breer
Bech
(Sagsbehandler,
CCMN)

57 29-04-2019 FRI høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger OG ny
bekendtgørelse om Håndbog for
Energikonsulenter

1821985 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

59 30-04-2019 BfBE høringssvar til udkast til bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger

1822165 2 EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN); EMO-info
(Funktionspostkasse,
CCMN)

74 22-05-2019 DANAK høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

1836227 1 Heidi Breer Bech
(Sagsbehandler,
CCMN)

# = antal relaterede dokumenter.

22. maj 2019



Aktdetaljer
Akttitel: Dansk arbejdsgiverforenings høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Aktnummer: 15

Akt ID: 1802085

Dato: 29-03-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] SV Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr. 1797129).eml

22. maj 2019



Til: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
Sendt: 29-03-2019 10:51

Kære Heidi Breer Bech
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at
sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive
bemærkninger.
 

 
Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker

Chefsekretær

 

Fra: Heidi Breer Bech <hbb@ens.dk> 
Sendt: 29. marts 2019 10:30
Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
Til høringsparterne på vedhæftede liste
 
Hermed fremsendes høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Bemærkninger til vedhæftede bedes fremsendes til emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk senest d. 26. april
2019.
 
Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet et høringsnotat.
Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men offentliggøres på
www.hoeringsportalen.dk.
 
Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech 
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 66 59
E-mail hbb@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
 

== AKT 1802085 == [ Dansk arbejdsgiverforenings høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærknin…  ==
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Aktdetaljer
Akttitel: Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til ny
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Aktnummer: 26

Akt ID: 1809449

Dato: 09-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Re Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr. 1797129).eml

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Anne Mette Krøyer (amette@ecocouncil.dk), Claus Ekman (Claus@ecocouncil.dk), Søren Dyck-Madsen

(soeren@ecocouncil.dk) (soeren@ecocouncil. (soeren@ecocouncil.dk), Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Christian Jarby (cj@ecocouncil.dk)
Titel: Re: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
E-mailtitel: Re: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
Sendt: 09-04-2019 09:01

Det Økologiske Råds svar på "Høring over udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
 
Det Økologiske Råd takker for muligheder for at afgive høringssvar.
 
Vi er generelt positive over for den vedtagne opstramning og forbedring af energimærkningen, som ligger til
grund for de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen.
Disse stramninger skulle gerne forbedre energimærkningen og gøre den mere central i forhold til
fastlæggelse af den kvalitative energimæssige tilstand af bygningen og dermed sikre øget tilskyndelse til
kvalitetetsforbedringer i bygningens energimæssige tilstand ved renovering af bygningen.
 
Vi støtter således, at Energistyrelsen får bemyndigelse til at påbyde et certificeret energimærkningsfirma at
sørge for en ekstraordinær efterprøvning af deres kvalitetsledelsessystem ved særlige påviste fejl og
mangler.
 
Vi støtter ligeledes, at der strammes op på muligheden for at benytte assistenter, således at assistenter til
energimærkningskonsulenten fremover kun må varetage ikke tekniske funktioner og at indtastning af data
skal foretages af energikonsulenten personligt.
 
 
Med venlig hilsen
 
Chr. Jarby
Seniorrådgiver klima og energi
 
Direkte: +45 33 18 19 49
Mobil: +45 20 14 72 45

 
Kompagnistræde 22, 3. sal  
1208 København K., Danmark
www.ecocouncil.dk
 
 

Fra: Det Ecocouncil <info@ecocouncil.dk>
Dato: fredag den 29. marts 2019 kl. 10.49
Til: Klima <klima@ecocouncil.dk>
Emne: VS: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
 
 

Fra: Heidi Breer Bech <hbb@ens.dk> 
Sendt: Friday, March 29, 2019 10:30

== AKT 1809449 == [ Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af byg…  ==
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Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
Til høringsparterne på vedhæftede liste
 
Hermed fremsendes høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Bemærkninger til vedhæftede bedes fremsendes til emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk senest d. 26. april
2019.
 
Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet et høringsnotat.
Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men offentliggøres på
www.hoeringsportalen.dk.

 

Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech 
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 66 59
E-mail hbb@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
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Aktdetaljer
Akttitel: Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger - 2019 - 5219
Aktnummer: 28

Akt ID: 1809362

Dato: 09-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] 2019 - 5219.eml

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Asbjørn Olsen (ao@boligeftersyn.dk)
Titel: 2019 - 5219
Sendt: 09-04-2019 08:12

Hej

Teksten omkring brugen af assistenter er selvmodsigende.

Der står:
En eller flere teknisk sagkyndige kan inddrages i energimærkningen, og skal inddrages på de områder, hvor
energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise.

Virksomheden skal sikre, at den teknisk sagkyndige, der inddrages har relevant teknisk ekspertise som
ovenfor nævnt

Når der så samtidig står længere nede i teksten:
Virksomheden skal sikre, at assistenter alene bistår energikonsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes
teknisk eller energifaglig ekspertise.

Det betyder jo at en assistent som har en stor viden om varmepumper ikke må anvende sin viden i forbindelse
med udarbejdelsen af energimærke for at støtte energikonsulenten. 

Venlig hilsen

Asbjørn Olsen
Bygningskonstruktør MAK
Kvalitetsansvarlig

Boligeftersyn
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
2100 København Ø
Hjemmeside: www.boligeftersyn.dk
Mail: ao@boligeftersyn.dk

== AKT 1809362 == [ Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger -…  ==

http://www.boligeftersyn.dk/
mailto:info@boligeftersyn.dk
http://www.boligeftersyn.dk/
mailto:info@boligeftersyn.dk


Aktdetaljer
Akttitel: Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger - 2019 - 5219
Aktnummer: 29

Akt ID: 1809344

Dato: 09-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] 2019 - 5219.eml

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Asbjørn Olsen (ao@boligeftersyn.dk)
Titel: 2019 - 5219
Sendt: 09-04-2019 07:53

Hej

Vi vil gerne vide hvad der menes med nedenstående tekst - nærmere bestemt hvad der efter jeres mening er
teknisk og energifaglig ekspertise?

Virksomheden skal sikre, at assistenter alene bistår energikonsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes
teknisk eller energifaglig ekspertise.

Kræver opmåling og arealberegning teknisk ekspertise?
Hvad med forslag til et nyt gasfyr - er det energifaglig ekspertise?

Hvorfor kan I ikke, når I nu er i gang, skrive en bekendtgørelse som er klar i formuleringen, så man ikke står
og skal gætte sig til hvad der rent faktisk er ment - eller lave en følgetekst så man ikke er i tvivl.

Venlig hilsen

Asbjørn Olsen
Bygningskonstruktør MAK
Energikonsulent
Kvalitetsansvarlig

Boligeftersyn
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
2100 København Ø
Hjemmeside: www.boligeftersyn.dk
Mail: ao@boligeftersyn.dk

== AKT 1809344 == [ Boligeftersyns høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger -…  ==
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Aktdetaljer
Akttitel: Energihuset Danmark ApS høringssvar til bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger
Aktnummer: 38

Akt ID: 1818968

Dato: 25-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, journalnummer 2019 - 5219.eml

[2] Gyldighed energimærkning, vejledning fra ENS.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: 'Energy Systems support' (support@energysystems.dk), 'EK-Pro support' (support@ek-pro.dk), Danske

Bygningskonsulenter (info@danskebygningskonsulenter.dk), post@bfbe.dk (post@bfbe.dk), Heidi Breer Bech
(hbb@ens.dk)

Fra: Giversen, Simon (SGI@energihuset-danmark.dk)
Titel: Høringssvar til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, journalnummer 2019 - 5219
Sendt: 25-04-2019 12:19
Bilag: Gyldighed energimærkning, vejledning fra ENS.pdf;

Til Energistyrelsen
 
Hermed fremsendes bemærkninger til høringen vedr. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Denne mail er til orientering også sendt til Danske Bygningskonsulenter, BFBE, Energy Systems samt EK-pro.
 
Bemærkninger til bekendtgørelsen:
 

Henvisning til bekendtgørelse Bemærkning
§15 stk. 3
Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er
gennemført ændringer, som i væsentligt omfang
påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den
tidligere udarbejdede energimærkning ikke være
gyldig.
 

Denne regel bedes præciseret, hvilket er blevet
efterspurgt i flere år efterhånden. Det er væsentligt at
få uddybet hvad Energistyrelsen mener med
”væsentligt omfang påvirker bygningens
energimæssige ydeevne”. Vil henvise til vedhæftede
udmelding fra 2016, som fortsat udstikker
retningslinjerne, som dog mangler eksempler og helt
klare retningslinjer.
 
Eksempler på ændringer i en bygning, hvor det er
uklart om gyldighed af rapporten påvirkes:

Vil udskiftning af alle vinduer i en bygning
bevirke, at energimærket mister sin gyldighed?
Vil renovering af et badeværelse (nyt isoleret
gulv m. gulvvarme) bevirke, at energimærket
mister sin gyldighed?

 
Kapitel 11, §37
Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af lov
om fremme af energibesparelser i bygninger og
denne bekendtgørelse.

Kan Energistyrelsen oplyse hvorledes der føres tilsyn
med bygningerne, som er omfattet af ordningen, især:

Bygninger til salg eller udleje
Nybyggeri
Offentlige bygninger over 250 m2

 
Hertil vil jeg høre om Energistyrelsen har en konkret
vurdering af mængden af kommunalt- og statsejede
bygninger samt alment byggeri, som endnu ikke er
blevet energimærket?
 

Kapitel 14, § 45
Med bøde straffes den, der undlader at opfylde kravet i
§ 16, stk. 2, eller i § 20,

Kan Energistyrelsen oplyse om niveauet af udstedte
strafbøder samt antal af udstedte bøde gennem tiden?
 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

== AKT 1818968 == [ Energihuset Danmark ApS høringssvar til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger ]…  ==



Simon Giversen
Kvalitets- og fagansvarlig
Direkte: 9385 4651 | sgi@energihuset-danmark.dk
 
Energihuset Danmark ApS | Tørringvej 7, 2610 Rødovre
Tlf: 8230 3222 | info@energihuset-danmark.dk
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Fra: EMO-info <emoinfo@ENS.DK>
Sendt: 4. februar 2016 15:43
Til: Simon Giversen
Emne: Sv: Gyldighedsperioden af energimærkning ved ændringer? (ENS Id nr.: 259519)

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Hej Simon  

Jeg kan sende dig det svar, vores ingeniør Casper Villumsen har givet på en lignende henvendelse:  

.........................  

Det er korrekt, at der i bekendtgørelsen står "En energimærkning mister sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre 
ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne".  
 
Det må derfor komme an på jeres vurdering, da ens forhold kan have forskellig konsekvens for den samlede energimæssige ydeevne for bygning. 
For nogle huse vil hulmursisolering betyde mere end for andre. Når I skal vurdere den slags kan I evt. kigge på besparelsesforslagene i rapporten, 
og er det nogle af disse forslag som er udført, så kan I se, om den beregnede besparelse har stor eller lille betydning i forhold til det samlede 
beregnede forbrug (der typisk findes på side 2 i rapporterne).  
 
I Energistyrelsens kontrol af energimærkningsrapporter betragtes afvigelser på det beregnede forbrug (som følge af fejl i rapporten) på under 10 % 
normalt som i orden - dog kræves der alligevel berigtigelse hvis energimærket vil skifte værdi som følge af rettelser af de afvigelser, som 
kontrollanten har fundet, da Energistyrelsen har en interesse i, at energimærkerne er korrekte. Men det betyder alligevel, at der kan tillades nogle 
afvigelser.  
 
I må derfor foretage en vurdering fra sag til sag, om I mener det har væsentlig betydning eller ej. I de fleste tilfælde må det formodes, at der er 
udført forbedringer og ikke forringelser, og det må derfor også i mange tilfælde forventes, at en sælger ønsker at kunne vise dette, og dermed selv 
have et ønske om en ny og up-to-date energimærkning og måske en højere udbudspris.  

Energistyrelsen har haft møde med Dansk Ejendomsmæglerforening og der var et ønske om en slags liste eller eksempler på, hvad der kunne 
medføre, at energimærket ville blive ugyldigt som følge af ændringer, ombygninger osv. Energistyrelsen vil derfor udarbejde et skriv, som måske 
kan komme det lidt nærmere, end hvad jeg her har fortalt dig. Det vil dog ikke blive mere specifikt end, at der altid skal foretages en vurdering. Det 
er for tidligt at sige, hvornår vi kan have sådan et skriv klar, da energimærkningsteamet pt. er udfordret på bemandingen som følge af regeringens 
udflytningsplaner.  

................ 

Vi lægger et spørgsmål/svar på vores hjemmeside, når vi har nogle mere konkrete retningslinjer at melde ud. 

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Vivian Haugaard Laursen  

Administrativ medarbejder / Administrative Assistent  
Center for Erhverv / Centre for Business and Industry  

E-mail emo-info@ens.dk  

== AKT 1818968 == [ Energihuset Danmark ApS høringssvar til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger ] ==…  ==
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Danish Energy Agency: www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Climate, Energy and Building  

Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK) 
Fra: Simon Giversen (SGI@ebas.dk) 
Titel: Gyldighedsperioden af energimærkning ved ændringer?
Sendt: 04-02-2016 14:53:27 
 
Til Energistyrelsen. 
 
I den gældende Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 1701 af 15/12/2015 er det ikke klart defineret 
hvornår en energimærkningsrapport mister sin gyldighed. I §15 stk. 3 står der alene, at ”Hvis der efter udarbejdelsen af 
energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil 
den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.” 
 
Energistyrelsen bedes præcisere hvad der menes med ”væsentligt omfang”, således man kan anvende reglen i praksis. 
Præciseringen må meget gerne også til føjes i jeres FAQ vedr. energimærkning af bygninger. 
 
På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen  
Simon Giversen 
Energikonsulent, 
kvalitetsansvarlig 
Direkte : 60 23 63 70 
sgi@ebas.dk 

 

Energi- og Bygningsrådgivning 
A/S  
Lautrupvang 2  
DK-2750 Ballerup  
Tlf.: 70 20 86 86  
Fax.: 70 20 94 94  

  

 

 



Aktdetaljer
Akttitel: UCL høringssvar til ny bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger
Aktnummer: 40

Akt ID: 1819134

Dato: 25-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] SV Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr. 1797129).eml

22. maj 2019



Til: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Professionshøjskolen Lillebælt / (ucl@ucl.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
Sendt: 25-04-2019 13:23

Kære Heidi
 
På vegne af UCL er der ikke bemærkninger til høringsudkastet.
 
 
Venlig hilsen
 
Birgitte Dahl Sørensen
Direktionssekretær
Ledelsessekretariatet
 
Tlf. 51353899
bids@ucl.dk

 
UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole
Vestre Engvej 51 C
7100 Vejle

Tlf. 63 18 30 00 
ucl.dk
 
 
 

Fra: Heidi Breer Bech [mailto:hbb@ens.dk] 
Sendt: 29. marts 2019 10:30
Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
Til høringsparterne på vedhæftede liste
 
Hermed fremsendes høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Bemærkninger til vedhæftede bedes fremsendes til emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk senest d. 26. april
2019.
 
Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet et høringsnotat.
Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men offentliggøres på
www.hoeringsportalen.dk.
 
Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech 
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 66 59
E-mail hbb@ens.dk
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Aktdetaljer
Akttitel: Høringssvar fra Dansk Standard vedr. ny bekendtgørelse om
energimærkning af bydninger ENS Id nr.: 1797129
Aktnummer: 42

Akt ID: 1819357

Dato: 25-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar fra Dansk Standard vedr. ny bekendtgørelse om energimærkning af bydninger ENS Id nr.
1797129.msg

[2] Høringssvar fra Dansk Standard vedr ny bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger_endelig.docx

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: mf@ds.dk (mf@ds.dk), kgr@ds.dk (kgr@ds.dk), René Zeest Nygaard (rny@ds.dk), Anne Holm Sjøberg

(ahs@ds.dk), Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Marie-Louise Boisen Lendal (mlt@ds.dk)
Titel: Høringssvar fra Dansk Standard vedr. ny bekendtgørelse om energimærkning af bydninger ENS Id nr.: 1797129
Sendt: 25-04-2019 14:25
Bilag: Høringssvar fra Dansk Standard vedr ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger_endelig.docx;

Hermed vedhæftet høring fra Dansk Standard vedr. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
I er velkomne til at kontakte os, såfremt I har yderligere spørgsmål eller behov for uddybning.
 
 
Med venlig hilsen | Best regards
Marie-Louise Boisen Lendal
Public Affairs-konsulent | Public Affairs Consultant

D: 39966183 | M: 20878875
Dansk Standard | www.ds.dk

Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn
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Dato: 2019-04-25 

 

 

Høringssvar fra Dansk Standard vedr. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og 

bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB 2019) 

Dansk Standard takker for muligheden for at kommentere på høringsudkastene til bekendtgørelse 

energimærkning af bygninger og bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. 

For begge udkast til bekendtgørelser har Dansk Standard følgende bemærkninger: 

Der henvises i begge udkast til bekendtgørelser til en række standarder og en SBi-anvisning. Det drejer sig 

om standarderne DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO/IEC 17021-1, DS 418, DS 439, DS 452, DS 469, DS 447, DS/EN 

12464-1 og SBi-anvisning 213. 

Dansk Standard anbefaler, at hver gang der henvises til en af de pågældende standarder eller SBi-

anvisningen i en af de to udkast til bekendtgørelser, så efterfølges betegnelsen på standarden eller SBi-

anvisningen af årstallet for udstedelse af standarden eller SBi-anvisningen samt standardens eller 

anvisningens fulde titel. Således anbefaler Dansk Standard, at henvisningen til DS/EN ISO 9001 angives med 

betegnelsen: ”DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemer – krav”. 2015-versionen af denne standard 

er den seneste version af standarden, og Dansk Standard forstår høringsudkastet til bekendtgørelsen på 

den måde, at det er meningen, at det er den seneste version af standarden, der skal anvendes. 

En angivelse af hvilken version af en given standard eller SBi-anvisning, der henvises til i de to 

bekendtgørelsesudkast vil således medføre, at der ikke er tvivl om, hvilken version af den givne standard 

eller SBi-anvisning, der henvises til.  

På samme vis bør overgangsordninger i forhold til anvendelse af en tidligere version af en given standard 

eller SBi-anvisning efter Dansk Standards opfattelse håndteres i bekendtgørelsernes overgangsregler, 

således at der ikke skabes tvivl om, hvornår en tidligere version af en given standard ikke længere kan 

anvendes. 

Desuden vil henvisning til anvendelse af en bestemt version af de pågældende standarder eller SBi-

anvisningen betyde, at det er op til Energistyrelsen, som den regeludstedende myndighed at bestemme, 

hvornår der skal anvendes en ny version af standarderne eller anvisningen.  

Endelig vil en henvisning til bestemte version af standarder og SBi-anvisninger således også betyde, at de 

regler, som standarderne og SBi-anvisningen udgør i kraft af henvisningen til dem i de to bekendtgørelser, 

ikke vil ændre sig, selv om Dansk Standard eller SBi måtte udstede en ny version af standarderne eller 

anvisningen. Hvis Dansk Standards anbefaling i dette høringssvar følges, vil disse regler således fremover 

alene ændres, såfremt Energistyrelsen ændrer bekendtgørelserne og indsætter en henvisning til en ny 

version af standarderne eller anvisningen i bekendtgørelserne. 

Den seneste version og den fulde titel på Dansk Standards standarder kan findes på Dansk Standards 

hjemmesides webshop på følgende link: https://webshop.ds.dk/da-dk/forside. Dansk Standard hjælper 
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Dato: 2019-04-25 

 

 

også gerne med at afklare eventuelle spørgsmål om versioner og eventuelle overgange ift. brug af ældre 

versioner af Dansk Standards standarder. 

Dansk Standard uddyber gerne ovenstående ved kontakt til Kåre Groes, kgr@ds.dk, tlf. 40 12 90 50.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Standard 
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Aktdetaljer
Akttitel: Byggeriets Kvalitetskontrol høringssvar til udkast for HB2019
og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Aktnummer: 48

Akt ID: 1820233

Dato: 26-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar. J. nr. 2019-5219 og J. nr. 2019-70.eml

[2] Høringssvar - BK - 250419.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: mnr@byggekvalitet.dk (mnr@byggekvalitet.dk)
Titel: Høringssvar. J. nr. 2019-5219 og J. nr. 2019-70
Sendt: 26-04-2019 14:06
Bilag: Høringssvar - BK - 250419.pdf;

Hej Heidi
 
Vedr.:              j. nr. 2019-5219
                      j. nr. 2019-70
 
Byggeriets Kvalitetskontrol takker for de to høringer og fremsender hermed vores kommentarer.
 
Du er velkommen til at kontakte mig hvis det fremsendte giver anledning til spørgsmål.
 
 
God weekend.
 
Med venlig hilsen

Morten Nørgaard 
Souschef | Lead Auditor
Tlf.: +45 24 49 13 74

Ådalen 13a, 6600 Vejen  Tlf.: +45 72 16 01 10

www.byggekvalitet.dk  bk@byggekvalitet.dk
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Energistyrelsen 
Center for Energiadministration/EMO 
Niels Bohrs Vej 8D 
6700 Esbjerg 
 

 
 
 
Reference: 
J. nr. 2019-70 
J. nr. 2019-5219 

 
                                                                                                                                                                 

Høringssvar Vejen den. 25-04-2019 

 
Byggeriets Kvalitetskontrol takker for følgende høringer: 
 

• Høring af udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)  
 

• Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 
 
Vi har følgende bemærkninger: 
 
Udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)  
 
Afsnit 2.2 stk. 1: 
 

Undgå så vidt muligt ordet ”bør”. Se f.eks. sætningen ”Aftalen og grundlaget 
bør mindst indeholde følgende punkter:” 
 
Det er svært at auditere op på kriterierne for aftaleindgåelse når der 
introduceres et ”bør”. Ordet kunne sagtens erstattes af et ”skal”, da der i teksten 
nedenfor er taget højde for de punkter der i visse situationer ikke kan 
indeholdes i aftalegrundlaget. (se f.eks. punkt 5) 
 
Dette input gælder også for afsnit Afsnit 4.2 stk. 1: 
 

Afsnit 2.2 stk. 1 punkt 5: Ordet ”blowerdoortest” bør udgå og der bør alene stå ”trykprøvning”.  
 

 
 
Udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 
 
Bilag 3 Hele bilaget bør udgå. Der er ikke nogen kunder der har efterspurgt en 

dobbeltcertificering hos Byggeriets Kvalitetskontrol. Bilaget henviser desuden til 
ISO 9001:2008 som man ikke længere kan udføre akkrediteret certificering efter, 
så bilaget er ikke længere anvendeligt. 
 

Bilag 4 Hele bilaget bør udgå. Der er ikke nogen der har efterspurgt en 
dobbeltcertificering hos Byggeriets Kvalitetskontrol.  
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Morten Nørgaard 
______________________________ 
Souschef, Lead auditor 
Byggeriets Kvalitetskontrol  
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Aktdetaljer
Akttitel: BL høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger
Aktnummer: 49

Akt ID: 1820234

Dato: 26-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] j. nr. 2019-5219 - høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger.eml

[2] Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: chw@bl.dk (chw@bl.dk)
Titel: j. nr. 2019-5219 - høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Sendt: 26-04-2019 14:04
Bilag: Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.pdf;

Til
Energistyrelsen,
 
Hermed BL’s høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Såfremt I har spørgsmål til det fremsendte, må I endelig kontakte os.
 
 

Christina Wandt  / Juridisk konsulent og teamkoordinator

direkte: 

mobil: 

e‑mail: 

+45 3376 2045

+45 2220 8776

chw@bl.dk

BL – Danmarks Almene Boliger

Studiestræde 50, 1554 København V

+45 3376 2000 / www.bl.dk / LinkedIn

SAMMEN OM ET ENDNU BEDRE LIV. I de almene boliger skaber vi hjem. Vores boliger har indbygget fællesskab.

Og så er de bæredygtige både økonomisk og socialt. For fællesskabet og for den enkelte. I 100 år har vi sammen

skabt bedre liv og velfærdsløsninger gennem samarbejde. Så det fortsætter vi med. Vi kalder det sammen om et

endnu bedre liv.
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Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 

 

 

 

 

26. april 2019 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ener-

gimærkning af bygninger  

 

Energistyrelsen har den 29. marts 2019 anmodet om bemærkninger til høring over udkast til 

bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Bekendtgørelsen om energimærkning af byg-

ninger foreslås ændret på baggrund af Energi-, Forsynings- og Klimaministerens indsats fra 

2018 og et overordnet politisk ønske om at styrke energimærkningsordningen for bygninger. 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at BL og de almene boligorganisationer gennem flere år har 

været i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen vedrørende energimærkningsordningen for byg-

ninger. BL har flere gange gjort opmærksom på, at de almene boliger har en særlig status og 

nogle udfordringer i den forbindelse. Tidligere har BL påpeget, at der er behov for enten at inte-

grere energimærket i de nye 30 års-planer, som den almene boligsektor er pålagt at udarbejde, 

og som er mere vidtrækkende en energimærket, eller det kan overvejes at fritage de almene 

boliger fra energimærkningsordningen, da de nye 30 års-planer indeholder de samme informati-

oner. 

 

Derudover har BL følgende bemærkninger til udkastet: 

 

EMO ved salg af bygninger 

De almene boligorganisationer sælger stort set aldrig deres bygninger eller boliger, hvorfor det 

virker uhensigtsmæssigt at skulle udarbejde nye energimærkninger hvert 10. år. Energimærket 

opdateres i forbindelse med renoveringer, og vi har i den almene sektor gennemført alle ren-

table forbedringer og har med støtte fra Landsbyggefonden energirenoveret for over 100 milliar-

der de seneste 10-15 år. Som nævnt udarbejdes der grundige og langtrækkende drifts- og ved-

ligeholdelsesplaner, der på energieffektiviseringsområdet er mere dybdegående end energi-

mærkningsordningen. 

 

Der bruges mange millioner på EMO hvert år 

De almene boliger udgør ca. 20 % af alle boliger i Danmark, hvorfor en fastholdelse af energi-

mærkningsordningen vil være et dyrt dobbeltarbejde for boligorganisationerne, lejerne og sam-

fundet. 

 

De almene boliger er, grundet den stærke struktur omkring vedligehold og renoveringer gennem 

blandt andet Landsbyggefonden og Byggeskadefondens arbejde og kvalitetssikring, nogle af de 

bygninger, der har gennemgået den største gennemgribende energirenovering i Danmark de se-

neste 10-15 år.  

 

Følgegrupper der sikrer effektiv implementering 

BL støtter Energistyrelsens intentioner om at anbefale ministeren, at der nedsættes en række 

følgegrupper med deltagelse fra relevante brancher for at sikre en smidig og effektiv implemen-

tering af de forskellige tiltag. BL ser frem til at bidrage konstruktivt til dette arbejde og være 
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med til at sikre, at der udføres et værdifuldt arbejde – også for fremtiden - med at energieffekti-

visere de almene boliger. 

 

Overordnet har BL et ønske om, at ordningen i forhold til de almene boliger gøres så smidig som 

muligt, da der ligger en stor samfundsøkonomisk besparelse i ikke at skulle udføre det samme 

arbejde flere gange.  

 

Dertil har BL et ønske om, at lovgivningen sidestiller kæde- og rækkehuse med etagebyggerier, 

så energikonsulenten ikke skal ind i samtlige boliger i kæde- og rækkehuse, når nu boligerne er 

helt ens. Ved ensartet etagebyggeri ser energikonsulenten kun på én bolig, og på baggrund af 

dette arbejde udstedes der mærker for samtlige boliger i ejendommen, hvilket er yderst fornuf-

tigt ud fra både et økonomisk og tidsmæssigt perspektiv. 

 

BL står naturligvis til rådighed, såfremt der ønskes en uddybning af ovennævnte, og indgår 

gerne i en dialog om at styrke og udvikle energimærkningsordningen. 

 

Med venlig hilsen 

 
Bent Madsen  

 

 

 

 

  

 



Aktdetaljer
Akttitel: Danske Bygningskonsulenter høringssvar vedr. udkast til
bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Aktnummer: 50

Akt ID: 1820327

Dato: 26-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Journalnr. 2019-5219 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger.eml

[2] 190424 Høringssvar Energimærkning af Bygninger.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Danske Bygningskonsulenter (info@danskebygningskonsulenter.dk)
Titel: Journalnr.: 2019-5219 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Sendt: 26-04-2019 14:37
Bilag: 190424 Høringssvar Energimærkning af Bygninger.pdf;

Kære Energistyrelsen
 
Hermed fremsendes Danske Bygningskonsulenters høringssvar.
 
Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
 
 

Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter
Elisabeth Dreier
Tlf.: 6543 1130
Læs mere om os på www.danskebygningskonsulenter.dk
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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K. 

Att.: Heidi Breer Bech 

Odense, den 24. april 2019 

 

 

Vedr.: J. nr. 2019-5219 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger af den 

29. marts 2019 

 

Danske Bygningskonsulenter takker for muligheden for at aflevere et høringssvar vedrørende ændring af 

Bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter. Dette brev skal betragtes som høringssvaret fra 

Danske Bygningskonsulenter, som repræsenterer de uafhængige små og mellemstore 

energimærkningsvirksomheder på det danske marked. 

 

Danske Bygningskonsulenter har ingen kommentarer til indholdsmæssige i ændringsforslagene. 

 

Danske Bygningskonsulenter vil gerne komplimentere Energistyrelsen for at have lyttet til tidligere 

høringssvar, hvor vi har efterspurgt, at ændringsforslagene fremhæves i det fremsendte udkast til 

bekendtgørelse. 

 

Afslutningsvist ønsker Danske Bygningskonsulenter at gøre opmærksom på, at Energistyrelsen ved 

arbejdsgruppemøderne har varslet en større revidering af begge bekendtgørelser. Danske 

Bygningskonsulenter appellerer Energistyrelsen til at inddrage branchen som faglig sparringspartner i 

arbejdet med de større revideringer, før materialet sendes i høring. 

  

Vi imødeser en konstruktiv dialog omkring indholdet af vores høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Danske Bygningskonsulenter 

Formand for faggruppen ”Energimærkning af bygninger” 

Keen Nielsen 

Tlf.: 4034 6667 

Mail: energimaerkning@danskebygningskonsulenter.dk 
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Aktdetaljer
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Aktnummer: 53

Akt ID: 1819834

Dato: 26-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr. 1797129).eml
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Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK), Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Preben Meinecke-Søes (pms@tekniq.dk)
Titel: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
E-mailtitel: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
Sendt: 26-04-2019 10:58
Bilag: ENS Energimærkn..pdf;

Til Energistyrelsen,
 
Jeg henviser til vedhæftede høringssvar.
 
 
 
Med venlig hilsen
Preben Meinecke-Søes, Advokat (L) og mediator
Direkte 7741 1567 Mobil 2780 0463 pms@tekniq.dk  

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Telefon 4343 6000 tekniq@tekniq.dk
www.tekniq.dk

 

 

Fra: Line Brendstrup <lbr@tekniq.dk> 

Fra: Heidi Breer Bech <hbb@ens.dk> 
Sendt: 29. marts 2019 10:30
Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
Til høringsparterne på vedhæftede liste
 
Hermed fremsendes høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Bemærkninger til vedhæftede bedes fremsendes til emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk senest d. 26. april
2019.
 
Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet et høringsnotat.
Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men offentliggøres på
www.hoeringsportalen.dk.

 

Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech 
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 66 59
E-mail hbb@ens.dk
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Aktdetaljer
Akttitel: FRI høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger OG ny bekendtgørelse om Håndbog for
Energikonsulenter
Aktnummer: 57

Akt ID: 1821985

Dato: 29-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar fra FRI til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger OG ny
bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter.eml

[2] Høringssvar Energimærkningshåndbog.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Cc: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: Majbritt Juul (mj@frinet.dk)
Titel: Høringssvar fra FRI til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger OG ny bekendtgørelse om

Håndbog for Energikonsulenter
Sendt: 29-04-2019 17:46
Bilag: Høringssvar Energimærkningshåndbog.pdf;

Kære Energistyrelsen og Heidi Breer Bech,
 
Vedhæftet er FRI’s høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger OG ny
bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter.
 
Jeg beklager, at svaret ikke blev fremsendt i fredags.
 
Venlig hilsen
 
Majbritt Juul
Chefkonsulent
 

Direkte: +45 3525 3746
Mobil: +45 2678 2679
E-mail: mj@frinet.dk
 
Besøgsadresse       Postadresse
Industriens Hus     Vesterbrogade 1E, 3. sal
Rådhuspladsen      Postboks 367
København V         1504 København V
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  DOKNR-45-323 

 Ref.: MJ/mj  

 Email: mj@frinet.dk 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Sendt pr. mail til:  

ens@ens.dk med kopi til hbb@ens.dk   

 

 

 29. april 2019 

 

 

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af 
bygninger og ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter 

Foreningen af Rådgivende Ingeniør, FRI, takker for høringerne og har følgende bemærk-

ninger. 

 

Udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 

FRI har ingen bemærkninger til ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af byg-

ninger. 

 

Udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter 

Indledningsvis vil FRI gerne kvittere for den nye struktur i håndbogen, som bidrager til 

en klarere adskillelse af de forskellige former for energimærkninger.  

 

FRI har observeret, at flere aktører i markedet anvender beregningsregler i HFB2016 ved 

beregning af energirammer for nye bygninger, som ikke er retvisende. 

 

Som eksempler kan nævnes:  

 

1. Udeladelse af fjernvarmerør (ikke udekompenserede) fra stikindføring til fjern-

varmemålere i etageboligbyggeri med direkte anlæg og afregningsmålere i hver 

lejlighed. Udeladelsen er begrundet med bestemmelsen i HFB2016, kap 8,4 

stk. 1, vejledningstekst. 

 

SBI213 anviser det stik modsatte og nævner specifikt at placeringen af fjern-

varmemåleren er underordnet og alle rør skal medregnes 

 

2. Indregning af højt naturligt luftskifte på 2,4l/s pr m² i kontorbyggeri kun med 

mulighed ensidigt ventilering. Det høje niveau anvendes med baggrund i 

HBF2016 kap. 9.7.4, skema vedr. kontor til 1-2 personer. 
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SBI 213 anviser en beregningsformel for omfanget af effektiv ventilering. Med 

det indregnede luftskifte vil dette betyde betydelige åbningsarealer der i det ak-

tuelle byggeri ikke er tilstede. 

 

Det er derfor glædeligt, at den foreslåede indholdsfortegnelse giver en mere tydelig af-

grænsning af reglerne for eksisterende og nye bygninger. 

 

For at undgå ovenstående udfordringer anbefaler FRI følgende: 

 

• I Bilag 2 - Nye bygninger præciseres, at Energiforbrug i nye bygninger beregnes i 

henhold til SBI213. 

 

• I bilag 4 - Eksisterende bygninger præciseres, at efterfølgende beregningsregler 

finder kun anvendelse ved energimærkning af eksisterende bygninger. 

 

En alternativ løsning kunne være at tilføje følgende sætning ” Ved beregning af energifor-

brug i nye bygninger er SBI213 gældende” i afsnit 1.1.1 efter følgende tekst:  

 

HB2019 rummer ændringer, tilføjelser og forenklinger til Statens Byggeforskningsinstituts 

anvisning nr. 213 (SBi-anvisning 213) og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Desu-

den bygger HB2019 på en række forskellige forskrifter, normer og standarder, som energi-

konsulenten skal have kendskab til. Såfremt HB2019 afviger fra andre forskrifter, normer 

og standarder, er det HB2019, der er gældende.   

 

I er velkommen til at kontakte undertegnede, såfremt I skulle have bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

 

Majbritt Juul 

Chefkonsulent Energi og Bygninger 



Aktdetaljer
Akttitel: BfBE høringssvar til udkast til bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger 
Aktnummer: 59

Akt ID: 1822165

Dato: 30-04-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar fra BFBE vedr. høring over bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (j. nr. 2019-
5219)..eml

[2] Høringssvar fra BfBE vedr. bekendtgørelse.pdf

22. maj 2019



Til: EMO-info (emoinfo@ENS.DK), EMO-info (emoinfo@ENS.DK)
Fra: Tinne Vestergaard Nielsen (tvn@publicaffairsgroup.dk)
Titel: Høringssvar fra BFBE vedr. høring over bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (j. nr. 2019-5219).
Sendt: 30-04-2019 11:47
Bilag: Høringssvar fra BfBE vedr. bekendtgørelse.pdf;

Kære Heidi mfl.
 
 
Vedhæftet er høringssvar fra BFBE vedr. høring over bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger (j. nr. 2019-5219).
 
 
De bedste hilsner
 
Tinne Vestergaard Nielsen

Amaliegade 6
1256 København K

Mobil: 29 26 11 21
Telefon: 33 32 88 55
Mail: post@bfbe.dk
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BFBE 

 

 

Energistyrelsen 

  

Amaliegade 44  

1258 København K 

Att. Heidi Breer Bech 

J. nr. 2019-5219                                   

 

             25. april 2019 

 

  

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger  

 

BfBE har modtaget høringsbrev fra Energistyrelsen og fremsender hermed et samlet 

høringssvar på medlemmernes vegne.  

 

BFBE er uforstående over for Energistyrelsens ønske om at indføre en skærpelse i be-

kendtgørelsen vedr. brugen af assistenter i forbindelse med indtastning af data i de af 

styrelsen godkendte inddateringssystemer.  

 

Brugen af assistenter indgår i dag som et element i virksomhedernes indbyrdes kon-

kurrence og kvalitetsudvikling. 

 

BFBE vil desuden gerne gøre Energistyrelsen opmærksom på, at formuleringerne 

vedr. anvendelse af assistenter fremgår væsentligt mere skærpende i styrelsens hø-

ringsbrev, end det er tilfældet i selve bekendtgørelsesændringen. Dette giver anled-

ning til usikkerhed vedrørende fortolkning af bekendtgørelsen.  

 

Energistyrelsen begrunder i høringsbrevet skærpelsen med, at indtastningerne i sty-

relsens nye, digitale kontrolparadigme vil blive valideret direkte i indberetningsprog-

rammerne, og at det derfor er vitalt, at selve tastearbejdet udføres af energikonsulen-

ten selv. I bekendtgørelsesændringen står til gengæld blot, at ’Virksomheden skal 

sikre, at assistenter alene bistår energikonsulenten på områder, hvor der ikke forudsæt-

tes teknisk eller energifaglig ekspertise’. 

 

Der er i dag allerede indlagt valideringer i indberetningsprogrammerne, hvilket efter 

BFBE’s bedste overbevisning ikke giver anledning til udfordringer i forbindelse med 

anvendelse af assistenter til indtastning. Tværtimod indgår disse som en vigtig del af 

kvalitetssikringen hos de af BFBE’s medlemsvirksomheder, der i dag anvender assi-

stenter. Det faglige ansvar for rigtigheden af data og valideringer ligger (fuldt ud i 

overensstemmelse med både den gældende bekendtgørelse og det fremsendte 

 

Amaliegade 6, 3. tv 

1256 København K 

 

Telefon 3332 8855 

 

Ref.  

tvn@bfbe.dk  

Dir 2926 1121 

 

www.bfbe.dk 
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BFBE 

 

bekendtgørelsesudkast) naturligvis hos den udførende energikonsulent – uanset om 

vedkommende selv har tastet disse ind i systemet eller ej.  

 

BFBE ønsker derfor at vide, om styrelsen ligger inde med konkret dokumentation for, 

at energirapporter, hvor assistenter har været anvendt til indtastning, i højere grad 

skulle være fejlbehæftede end øvrige energirapporter.  

 

Med mindre en sådan dokumentation foreligger, mener BFBE ikke, at det kan legiti-

meres at gribe ind i virksomhedernes metodefrihed og konkurrence på området.  

Det centrale er og blive, at virksomhederne leverer retvisende rapporter, hvilket er 

styrelsens hovedopgave at sikre. Detailstyring af indtastningspraksis mener vi der-

imod ikke er en styrelsesopgave. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Tinne Vestergaard Nielsen 

BfBE – Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 

 

 



Aktdetaljer
Akttitel: DANAK høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger
Aktnummer: 74

Akt ID: 1836227

Dato: 22-05-2019

Type: Indgående

Dokumenter: [1] SV Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr. 1797129).eml

22. maj 2019



Til: Heidi Breer Bech (hbb@ens.dk)
Fra: amu@danak.dk (amu@danak.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
Sendt: 22-05-2019 10:30

Kære Heidi
 
Jeg er blevet opmærksom på at DANAK ikke har fået givet høringssvar inden den anførte termin. Hvis der skulle være
mulighed for at få det med, er her et par fundamentale kommentarer.
 
Bilag 1 er ved tidligere revision blevet opdateret, så der refereres til DS/EN ISO 9001 uden angivelse af udgave eller
specifikke paragraffer i ISO 9001. Fint!
Tilsvarende opdatering er ikke gennemført i bilag 3, hvor der henvises til specifikke paragraffer i ISO 9001:2008, der
blev erstattet af ny udgave i 2015. Der var en overgangsperioden frem til 15/9 2018, hvorefter DANAK ikke kan
akkreditere til ISO 9001:2008, og dermed kan DANAK ikke akkreditere til bilag 3.
 
Bilag 2 er ved tidligere revision blevet opdateret, så der refereres til DS/EN ISO/IEC 17021-1 uden angivelse af udgave
eller specifikke paragraffer i ISO 17021-1. Fint!
Tilsvarende opdatering er ikke gennemført i bilag 4, hvor der henvises til specifikke paragraffer i ISO 17021, der blev
erstattet af ISO 17021-1 i 2015. Der var en overgangsperioden frem til 15/1 2017, hvorefter DANAK ikke kan
akkreditere efter den tidligere udgave af ISO 17021, og dermed kan DANAK ikke akkreditere efter bilag 4.
 
Venlig hilsen
Allan Munck
Kalitetschef
 

DANAK
Dyregårdsvej 5B
2740 Skovlunde
Tlf. dir.: 77 33 95 45
E-mail: amu@danak.dk

 

Fra: Heidi Breer Bech [mailto:hbb@ens.dk] 
Sendt: 29. marts 2019 10:30
Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (ENS Id nr.: 1797129)
 
Til høringsparterne på vedhæftede liste
 
Hermed fremsendes høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
 
Bemærkninger til vedhæftede bedes fremsendes til emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk senest d. 26. april
2019.
 
Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet et høringsnotat.
Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men offentliggøres på
www.hoeringsportalen.dk.
 
Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Breer Bech 
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 66 59
E-mail hbb@ens.dk
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