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Introduktion 

I denne vejledning kan du få hjælp til at bevæge dig rundt i den elektroniske Håndbog for 

Energikonsulenter og hurtigt finde de informationer, du har behov for. 

 

Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter 

Du kan finde den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter på disse internetadresser: 

www.hbemo.dk 

www.hb-emo.dk 

 

 

 

 

 

http://www.hbemo.dk/
http://www.hb-emo.dk/
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Håndbogens opdeling 

På forsiden af den digitale Håndbog for Energikonsulenter har du adgang til følgende tre dele: 

- Håndbogen 

- Vejledning  

- Information 

Du tilgår de tre dele ved at klikke på det tilhørende ikon: 

 

Ikonet ”Håndbogen” klikker du på, når du skal ind til selve indholdet i håndbogen. Håndbogen vil 

blive gennemgået senere i afsnittet ”Sådan navigerer du i håndbogen” 

Via ikonet ”Vejledning” kommer du til en forklaring af håndbogens overordnede formål samt en 

gengivelse af gældende Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter, som håndbogen er et 

bilag til.  

Under ikonet ”Information” forklares de intentioner, der ligger bag udgivelsen af den digitale 

håndbog, samt de særlige egenskaber der gør den digitale version af håndbogen attraktiv i forhold 

til f.eks. en papirudgave.  

Du vil på forsiden yderligere kunne finde kontaktinformationer til Energimærkningsordningen i 

Energistyrelsen samt oplysninger om brug af cookies. 
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Håndbogens søgefunktion 
 

Via søgefunktionen på forsiden af den digitale håndbog kan du hurtigt finde det, du leder efter.  

 

 

Du kan søge i alt indholdet i håndbogen også i ”Spørgsmål og svar”.  

Prøv altid at bruge et enkelt og præcist søgeord, som kan forventes ikke at give for mange resultater 

– hvis det er muligt. 

Ordet ”bygning” giver f.eks. 12 sider med resultater, mens ordet ”u-værdier” giver 4 sider. 

Søgeresultaterne ser ud som på billedet herunder, hvor man kan se, hvilke afsnit søgeordet befinder 

sig i. For at komme videre til afsnittet, skal man klikke på det link, der ses til sidst i det enkelte 

søgeresultat. 
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Hvis man i eksemplet med søgning på ordet ”u-værdier” søger efter selve værdierne og ikke efter 

ordet i en tekst, kan det være en god idé først at klikke på de søgeresultater, der omhandler afsnit 9, 

som indeholder håndbogens tabeller. 

 

 

Sådan finder du rundt i Håndbogen 

Menuer på forsiden 

Hvert afsnit i Håndbog for Energikonsulenter har fået sit eget menupunkt i den digitale udgave. Da 

håndbogens introduktion oprindeligt ikke har noget afsnitsnummer, har vi givet den afsnit nummer 

”0”.  

 

Du skal klikke på tekstlinket for at komme til det pågældende afsnit og ikke på nummerikonet. - 

 

 

Inde i håndbogen 

Når man klikker på et afsnit, vil de forskellige underafsnit stå som links. Du skal blot klikke på det 

afsnit, du ønsker at tilgå. I følgende eksempel vi valgt at klikke på ”1.1. Håndbogens 

anvendelsesområde” under kapitlet ”Almindelige bestemmelser”: 
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Derved kommer der tekstblokke frem, opdelt i to spalter: 

 

Dette er den samme opdeling som i bekendtgørelsen om håndbogen oprindelige, hvor spalten til 

venstre indeholder de juridisk bindende regler, mens spalten til højre indeholder vejledende 

kommentarer til de bindende regler. Dette står også beskrevet i håndbogens introduktion (kapitel 0). 
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Ved at klikke på linket til et underafsnit, er det kun dette ene underafsnit, der vil blive vist. Ønsker 

du at gå tilbage til et andet underafsnit, kan du klikke på afsnittets titel i stien oven over (også kaldet 

brødkrummen) og komme tilbage til afsnittets oversigt med links: 

 

 

Sådan tilgår du spørgsmål og svar 
Du vil finde spørgsmål og svar, der relaterer sig til de forskellige afsnit i håndbogen. Hvis du har et 

spørgsmål vedrørende energimærkning af et lager, kan du søge på ordet ”Lager” og gå ind i det 

afsnit, der omhandler dette emne. Under hvert stykke, findes der er spørgsmål/svar, som relaterer 

sig til teksten i stykket. Du kan genkende det som en mørk turkis bjælke, hvor spørgsmålet står 

formuleret:  
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Ved at klikke på den nedadgående pil vil du komme videre til svaret: 

 

De seneste spørgsmål og svar vil kunne ses på forsiden af den digitale håndbog. Her kan man også 

klikke videre til svaret, ved at klikke på det afsnit, det nævnte spørgsmål/svare relaterer sig til. I 

dette tilfælde igen afsnittet ”lager”: 
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Kontakt 
Energistyrelsen håber, denne vejledning har været til nytte. Hvis du har forslag til, hvad der 

eventuelt mangler at blive forklaret eller kan formuleres bedre, både i denne vejledning og i den 

digitale Håndbog for Energikonsulenter, er du velkommen til at skrive til os på emo-info@ens.dk. 

Forslag til ændringer vil blive vurderet i forbindelse med en senere revision af den digitale håndbog. 

Vi vil dog bede dig at vente med at komme med forslag, før du har lært den digitale håndbog 

ordentligt at kende. På den måde undgår vi at skulle rette på noget, der blot er et resultat af 

manglende erfaring med sitet.  

mailto:emo-info@ens.dk

