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Høring af forslag til bekendtgørelse om virksomheder, der leverer rådgivning og pro-

jektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger  

 

Energistyrelsen skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte forslag til be-

kendtgørelse om virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse 

med energirenovering af boliger (Grøn Boligkontrakt).  

 

Bemærkninger skal være modtaget senest tirsdag den 10. december 2013 hos Energistyrel-

sen på anvend@ens.dk og kgr@ens.dk . 

 

Baggrund:  

Som en del af regeringens Vækstplan er der mellem regeringen, V, K og LA indgået en aftale 

om Grøn Boligkontrakt. Ordningen skal gøre det nemmere og mere enkelt for den enkelte bo-

ligejer at få energirenoveret sin bolig. Det sker ved, at håndværkere, arkitekter, konstruktører 

og ingeniører får mulighed for at udbyde en række ydelser før, under og efter boligejerens 

energirenovering af boligen.  

 

Der vil være en gradvis udrulning af ordningen, som betyder, at ordningen i 1. halvdel af 

2014 alene lanceres i en række udvalgte kommuner. De udvalgte kommuner vil - sammen an-

dre vigtige aktører som banker, realkreditinstitutter og energiselskaberne - få en central rolle i 

markedsføringen over for boligejerne. Den gradvise udrulning muliggør indsamling af vigtige 

erfaringer og eventuelle tilretninger af ordningen, inden den markedsføres bredt i hele landet, 

hvilket vil ske i 2. halvdel af 2014.  

 

Det bemærkes, at Grøn Boligkontrakt er en arbejdstitel, som stammer fra Vækstplan DK. 

Ordningen vil blive lanceret og markedsført under et nyt navn. Det nye navn vil blive udmeldt 

snarest muligt.   

 

Det bemærkes, at vedlagte bekendtgørelse vil blive suppleret af en vejledning, som skal un-

derstøtte de godkendte virksomheder i udførelsen af deres arbejde i henhold til ordningen. 

Denne vejledning er under udarbejdelse og forventes sendt i høring i løbet af december må-

ned.  

 

Energistyrelsen er ligeledes ved at få udarbejdet det beregningsværktøj, som de godkendte 
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virksomheder, skal bruge med henblik på at beregne energibesparelsespotentialet for boligeje-

ren og betydningen heraf for boligejerens økonomi. Det er således dette beregningsværktøj, 

der vil generere standarddokumentet til brug for banker og realkreditinstitutter. Derudover ar-

bejder styrelsen også på at stille skabeloner til rådighed for de kontrakter, som de godkendte 

virksomheder vil kunne benytte sig af i forbindelse med indgåelse af en aftale med boligejere 

om levering af ydelser i henhold til ordningen.   

 

Energistyrelsen vil i indeværende uge rundsende et nyhedsbrev om status i udviklingen af 

ordningen. Dette nyhedsbrev sendes til de interessenter, som har deltaget i de nedsatte ar-

bejdsgrupper og følgegruppe i forbindelse med udviklingen af ordningen. Nyhedsbrevet læg-

ges derudover ud på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Det vedlagte udkast til bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. januar 2014. Herefter gen-

nemføres det første uddannelsesforløb for virksomheder, som vil kunne tilbyde ydelser i hen-

hold til ordningen.   

 

Bekendtgørelsesforslagets indhold 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om:  

 godkendelseskrav for virksomheder i henhold til ordningen 

 godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemer 

 certificering af virksomheder i henhold til ordningen 

 forpligtelser for virksomheder godkendt i henhold til ordningen  

 forpligtelser for kontrolinstanser og akkrediterede certificerende organers forpligtelser 

 godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser for virksomheder godkendt i henhold til 

ordningen 

 betaling til kontrolinstanser samt  

 klage, straf og ikrafttrædelse. 

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kåre Groes tlf.: 33 92 67 34.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kåre Groes 

 

 

Vedlagt: 

- Forslag til bekendtgørelse om virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring 

m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger (Grøn Boligkontrakt) 

- Høringsliste 

 


