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Nye regler for energimærkning af
bygninger skal gøre ordningen mere
robust

To nye bekendtgørelser om energimærkning af bygninger, der træder i
kraft 1. september 2019, giver bedre forudsætninger for at udarbejde
retvisende energimærker og udnytte det kommende digitale
kontrolparadigme. Energistyrelsen inviterer til et Webinar om
ændringerne.

Som et led i arbejdet med at skabe en mere robust energimærkningsordning
af bygninger, har Energistyrelsen udarbejdet ny Bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger og ny Bekendtgørelse om Håndbog for



Energikonsulenter (HB2019). Den nye håndbog giver bedre forudsætninger
for at udarbejde retvisende energimærker, så boligejere og -købere har et
energimærke, der er let forståeligt, og let kan omsættes til handling.

I den nye udgave af håndbogen ændres den overordnede struktur, så der i
stedet for ét bilag, nu er flere bilag, som hver især er målrettet de forskellige
bygningskategorier: nye bygninger, energimærkning uden
bygningsgennemgang og eksisterende bygninger. Reglerne er også en
forberedelse til den kommende digitale automatiske kontrol i
indberetningsprogrammerne.

Bekendtgørelserne træder i kraft 1. september 2019.

Se Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
Se Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019).
Vejledning om reglerne:

Energistyrelsen er opmærksom på behovet for vejledning af håndbogens
brugere ved overgangen til nye regler:

• Den digitale håndbog er opdateret i forhold til HB2019. Blandt
andet udvides vejledningsdelen med et U-værdi katalog, som
løbende kan opdateres. Herudover vil generelle spørgsmål, samt
svar hertil, løbende blive opdateret.

• Energistyrelsen har været i tæt dialog med udbyderne af de
indberetningsprogrammer, som anvendes til indberetning af
energimærker, så programmerne er klar d. 1. september 2019.

• I forbindelse med ikrafttrædelse af de nye
bekendtgørelser inviterer Energistyrelsen interesserede til en
teknisk og juridisk briefing om ændringerne i form af webinar.

Læs mere om arbejdet med en mere robust energimærkningsordning for
bygningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta:

Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller
udleje.

Boligens energimærke går fra A til G og viser, i hvor god energimæssig stand
dit hus er. Jo bedre energimærke, jo lavere varmeudgifter og klimapåvirkning.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209919
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209918
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/endelig_udgave_nyhedsbrev_nr._32_info_om_webinar.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/endelig_udgave_nyhedsbrev_nr._32_info_om_webinar.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0%20
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0%20


Der følger en rapport med energimærket til enhver bolig. Rapporten giver et
overblik over energibesparelserne.

Et energimærke har økonomiske konsekvenser for forbrugerne, og i 2015
vurderede Copenhagen Economics, at et enkelt trin på energimærkets
bogstavstige kan medføre en boligprisændring på op til 55.000 kroner.

Læs mere om energimærkningsordningen på sparenergi.dk.
Kontakt:

EMO-info@ens.dk

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.

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger
mailto:EMO-info@ens.dk
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