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Ændring af to bekendtgørelser om
energimærkning sendt i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om
energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring.
Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 9. maj 2018.

I forbindelse med offentliggørelsen af ”Kvalitetskontrol for energimærkninger
fra 2016” meddelte Energistyrelsen, at kravene til energimærkningsfirmaerne
vil blive skærpet yderligere.

Udkast til ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger
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indeholder således en ny bestemmelse, som giver mulighed for at påbyde
ekstraordinært besøg fra de certificerende organer, der fører kontrol med
energimærkningsfirmaerne . Derudover indeholder udkastet enkelte andre
tilpasninger.

Samtidig har Transport-, Bygnings – og Boligministeriet meddelt, at de
ændrer energifaktorerne i bygningsreglementet pr. 1. juli 2018.
Energistyrelsen har derfor fundet anledning til at ændre bekendtgørelse om
Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), idet energifaktorerne har betydning
for, hvilket energimærke en bygning kan opnå.

Energistyrelsens udkast, der sendes i høring, er ikke en gennemgribende
revision af håndbogen. Styrelsen forventer, at Håndbog for Energikonsulenter
(HB2016) vil blive gennemgået mere omfattende i forlængelse af energi-,
forsynings- og klimaministerens revision af energimærkningsordningen.

Se Energistyrelsen udkast til ændring af følgende bekendtgørelser på
høringsportalen:

Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger

Bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for
Energikonsulenter (HB2016)

Eventuelle bemærkninger til høringsudkastene skal sendes til Energistyrelsen
på adressen: emo-info@

ens.dk, cc. til jpa@ens.dk senest den 9. maj 2018. Nærmere detaljer er
beskrevet i høringsbrevene.

Kontakt:

Fuldmægtig Jacob Palm, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 77 05, jpa@ens.dk eller

Chefkonsulent Ruth Severinsen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 68 47, rse@ens.dk
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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