
 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K. 

Att.: Elsbeth Teichert 

Odense, den 6. december 2019 

 

Vedr.: Journalnummer 2019-89852 vedr. høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om fremme af 

besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, afskrivningsloven og 

ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område af 

den 8. november 2019 

 

Danske Bygningskonsulenter takker for muligheden for at aflevere et høringssvar. Dette brev skal betragtes 

som høringssvaret fra Danske Bygningskonsulenter, som repræsenterer de uafhængige små og mellemstore 

energimærkningsvirksomheder på det danske marked. 

 

Danske Bygningskonsulenter har to kommentarer til den fremsendte høring vedr. ændringsforslag til lov om 

fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 841 af 21. august 2019: 

 

Ændringen til §12 stk. 1 

I høringen foreslås i § 12, stk. 1, at >>energikonsulent<< ændres til: >>virksomhed eller person<< 

Da personer ikke kan energimærke en bygning, giver det ikke mening at skrive personer.  

Derfor foreslås i stedet følgende ændring: >>energikonsulent<< ændres til: >>certificeret virksomhed<< 

 

Udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen  

I § 4, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:»Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler 

om, i hvilke andre tilfælde energimærkningen mister sin gyldighed.« 

 

Danske Bygningskonsulenter mener, at det er vigtigt, at energimærkninger, som ikke er retvisende, altid først 

forsøges rettet gennem berigtigelse. 

 

Danske Bygningskonsulenter er enige med hensigten til ændringen, når det nævnte eksempel (at der ikke 

findes et ansvarligt certificeret energimærkningsfirma) forekommer i praksis. 

 

Udvidelsen af bemyndigelsesbestemmelsen synes meget bred, hvorfor Danske Bygningskonsulenter 

foreslår, at de regler, som udvidelsen af bemyndigelsesbestemmelsen giver klima-, energi- og 

forsyningsministeren til at fastsætte, i hvilke andre tilfælde energimærkningen mister sin gyldighed, skal 

defineres (gerne i dialog med branchen), beskrives og offentliggøres til de certificerede 

energimærkningsfirmaer. 

 

Vi imødeser en konstruktiv dialog omkring indholdet af vores høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 
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