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Opsamling på spørgsmål fra 
Energistyrelsens webinar om nyt 
rapportlayout og HB2021  
Version 1 – 01.07.2021 
 
 
Emne Spørgsmål og svar fra Energistyrelsen  

 
Generelt om det nye rapportlayout Hvorfor kommer der en ny energimærkningsrapport? 

Energimærkningsrapporten har fået et nyt rapportdesign, der 
skal føre til flere konkrete energiforbedringer. 
 
Hvornår lanceres den nye energimærkningsrapport? 
Den 1. september 2021 tages det nye rapportformat i brug. Da 
et energimærke er gyldigt i 10 år, vil de gamle og nye 
energimærkningsrapporter leve side om side de næste 10 år. 
 
Hvad er nyt i rapporten? 
Det er rapportdesignet, der er nyt. På de to første sider af 
rapporten, er de vigtigste informationer om bygningen og 
energiforbedringerne nu samlet. Hver energimærkningsrapport 
vil indeholde de tre bedste anbefalinger til energiforbedringer – 
hvis der altså er rentable forbedringer. 
 
Hvad er fordelene ved den nye rapport? 
Det er blevet mere tydeligt, hvor det kan være mest relevant at 
energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, 
og hvordan det konkret kan gøres. 
 
Hvad skal energikonsulenten gøre anderledes? 
Rapportens design guider boligejerne bedre end den gamle 
rapport, så vi forhåbentligt på den lange bane vil få flere 
energiforbedringer. 
 
Som energikonsulent skal du stort set gøre, som du plejer. Det 
nye design genereres nemlig automatisk, når du har 
gennemgået bygningen og indtastet registreringerne. Du skal 
altid pege på de tre forbedringer, som du mener er de mest 
relevante – hvis der altså er rentable forbedringer.  
 
Du skal vælge konkrete energiløsninger til de bygningsdele, 
dine tre energiforbedringer omhandler.  
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Du skal derefter vurdere, hvor lang tid det tager at gennemføre 
de vigtigste energiforbedringer. 
 

Forsideillustration Skal konsulenten ikke gøre noget for at designe bygningen i 
rapporten? 
Den generiske tegning af bygningen på forsiden genereres 
automatisk ud fra energikonsulentens indtastninger. Dermed 
tegnes et hus, der bedst muligt ligner det hus, som 
energimærkningen omhandler.  
 
Hvordan ser forsiden ud til etage-ejendomme? 
Forsideillustrationen af bygningen vil være ens, for både store 
og små bygninger. Det vil være tagkonstruktionen, udnyttelse af 
etager, samt om bygningen har kælder, der er afgørende for, 
hvilken illustration, der vises på forsiden.  
 
Det generiske billede er altid enfamiliehus: hvad med de 
større erhvervsejendomme, hvor et enfamiliehus tegning vil 
være meget misvisende? 
Det er ikke meningen, at den generiske bygningstegning på 
forsiden skal repræsentere bygningen 1:1. Det vigtige er, at 
tegningen og den røde markering skal skabe overblik over de op 
til 3 bedste energiforbedringsforslag på bygningen.  Der er tale 
om intuitiv kodning, der skal give en rummelig forståelse for 
modtageren af budskabet og knytte et fysisk sted og mening til 
teksten om forbedringsforslagene. 
 
Foto af hus burde være på forsiden, så er det nemt og 
hurtigt at se hvilken ejendom det omhandler. 
Identifikation af bygningen kan ske via adressen, som fremgår 
tydeligt af forsiden. Fotoet af bygninger fremgår forsat af 
rapporten under baggrundsinformation. Det vigtige er, at 
tegningen og den røde markering på forsiden skaber overblik 
over de 3 bedste energiforbedringsforslag på bygningen. Dette 
er valgt for at skabe opmærksomhed omkring 
energiforbedringsforslagene, så bygningsejer får rettet fokus 
mod potentialet for at energiforbedre bygningen.  
 

Energiforbedringsforslag Hvor mange energiforbedringer skal man som 
energimærkningskonsulent oplyse? 
Du skal altid oplyse de tre bedste energiforbedringer, men kun 
hvis det er rentable forslag. Det betyder, at rapporterne på 
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forsiden vil vise op til 3 forslag. Er der kun 2 rentable forslag 
vises disse og så fremdeles.  
 
Anbefaling af de tre bedste forslag: hvordan gøres det i 
perioden op til at nyt layout er klart? 
De 3 bedste forslag skal først udvælges, når det nye 
rapportlayout bliver taget i brug den 1. september 2021. 
 
Bliver ikke rentable forslag også illustreret på tegningen, og 
i så fald med anden farve end de rentable? 
Det er kun de rentable forslag, som energikonsulenten udvælger 
som bedste anbefaling. Anbefalingen fremhæves på forsiden 
med rød markering på den generiske tegning af bygningen.  
 
Er det de 3 bedste anbefalinger man kan se hvor meget 
energimærket rykker sig på forsiden eller alle rentable 
foranstaltninger? 
Besparelsespotentialet, der vises på forsiden er ved 
gennemførsel af alle rentable forslag. 
 
Alle forslag, både rentable og øvrige, findes samlet i rapporten 
under emnet "Alle rapportens anbefalinger". I dette skema vil 
anbefalingerne fra forsiden være fremhævet. Her kan 
bygningsejer, på sammen måde som i dag, orientere sig i 
rapportens energiforbedringsforslag efter behov. 
 
Bliver det muligt at linke direkte til forslag på sparenergi? 
Ja, der kommer et link til sparenergi på hvert forbedringsforslag i 
rapporten. 
 
Er det alle rentable forslag der skal have estimeret tid (kan 
være rigtig mange forslag på f.eks. sygehuse osv. hvor der 
er meget teknik/belysning). 
Det er kun de 3 bedste anbefalinger, der fremgår af forsiden, 
hvor der skal estimeres en renoveringstid. 
 
Er det korrekt forstået, at de 3 bedste forslag kun kan være 
rentable forslag. Hvis der f.eks. kun er 2 rentable forslag i 
rapporten, men der ligeledes er 5 urentable. Så er det kun 
de 2 rentable der skal vises. 
Ja, det er korrekt forstået. 
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Renoveringstid Vi skal angive tidshorisont for udbedringer, men det kan jo 
kun blive et groft skøn i og med det er jo håndværker der 
ved det.  
Du vil nogle steder skulle give et skøn, fx om renoveringstiden, 
og her vil der i sagens natur være en vis usikkerhed. Husk, at 
dine skøn er en god hjælp til folk uden erfaring med 
energiforbedringer.  
 
I rapporten under emnet "Baggrundsinformation" vil der optræde 
en standardtekst med forbehold for priser på investering og 
renoveringstid for energiforbedringerne. 
 
Skal tider til renovering også indeholde estimater på 
leveringstider? F.eks. vinduer/døre? 
Estimeringen af renoveringstiden skal kun omfatte selve 
renoveringsarbejdet. Leveringstider på byggematerialer mv. er 
ikke en del af den vejledende renoveringstid i guiden over de 3 
anbefalede rentable forbedringsforslag.   
Tidsestimatet, skal være med til at give bygningsejer et 
overordnet overblik over, hvor omfattende et forbedringsforslag 
er rent tidsmæssigt. 
 
Hvordan regner eller finder man den estimerede 
renoveringstid? Er der nogle skemaer eller opslagsværker 
med estimeret tidsforbrug? 
I HB2021 kan man læse om retningslinjerne for 
forbedringsforslagene. Afsnit 4.4.7.2 omhandler hvordan 
energiløsning og tidsestimat angives. 
 
Læs mere i HB2021: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939 
 
4.4.7 Forslag om energibesparelser 
4.4.7.1 Kategorisering af forslag 
4.4.7.2 Beskrivelse af forslag til energiforbedring 
4.4.7.3 Investeringsbehov for kategori 1-forslag 
 

Oplyst forbrug vs. beregnet forbrug Krav om indhentning af oplyst forbrug, udgår det ikke? 
Det var lagt op til, at oplyst forbrug skulle udgå. Efter at have 
fået høringssvar om ændringen, har vi imidlertid valgt at beholde 
oplysninger om oplyst forbrug. Man skal dog ikke længere skrive 
en bemærkning om det oplyste varmeforbrug. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939
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Teoretiske og faktiske forbrug er det placeret tættere ved 
hinanden så forbruger nemmere kan overskue og bedømme 
det? 
På rapportens forside under oplysninger om det beregnede 
forbrug og besparelsespotentialet henvises der til den side i 
bilaget, hvor man bl.a. kan finde oplysninger om det oplyste 
forbrug, anvendte energipriser, forbehold for investeringspriser, 
renoveringstid mv. 
 
Derudover har vi i rapportens bilag indsat en vejledende tekst 
med oplysning om mulige årsager til, at boligejers faktiske 
forbrug kan afvige fra bygningens beregnede energibehov. 
 
Energistyrelsen har valgt stadigvæk at have det faktiske 
forbrug med, men er det korrekt forstået at vi ikke skal 
kommentere evt. forskel? 
Energikonsulenten har altid mulighed for at kommentere på 
rapportens indhold under energikonsulentens supplerende 
kommentarer. Det er dog ikke længere et krav, at man skal 
kommentere på forskellen mellem oplyst forbrug og bygningens 
beregnede energibehov. 
 
I HB2021 kan man i bilag 4, afsnit 4.4.7.5 læse om 
retningslinjerne for oplyst varmeforbrug. 
 
Læs mere i HB2021: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939 
 

Samlet energimærkning af række-, 
kæde- og dobbelthus 

Iht. 4.4.2 Række-, kæde eller dobbelthuse står der: " For 
enheder jf. stk. 1, der er beliggende i samme bygning, kan 
der udarbejdes en energimærkning for hele bygningen". 
Skal det tolkes som en fysisk bygning og/eller en bygning i 
BBR-mæssig forstand? 
Eksempel: Et rækkehusbyggeri består af 8 enheder som 
alle er sammenbygget, men i BBR er de opdelt i 8 
bygninger. Må man så sammærke hvis de øvrige krav er 
opfyldt iht. 4.4.2 eller ej? 
Energimærkning af række-, kæde- og dobbelthuse samlet som 
en bygning, gælder for enheder i samme bygning.  
 
Med bygning menes en enkeltstående konstruktion med vægge 
og tag, der i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er angivet som 
en bygning. Det afgørende er derfor registreringen i BBR. Det 
betyder, at rækkehuse der er registeret i BBR, som bygninger 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939
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og ikke som enheder i samme bygning, skal energimærkes hver 
for sig.   
 
Flere bygninger kan ikke energimærkes samlet som en 
energimærkning. Her kan det i stedet være en mulighed at 
samle energimærkningerne af de forskellige bygninger i en 
rapport. Kravene fremgår af bilag 4, kap. 4.4.1 i HB2021.  
 
Hvad med helt ens bygninger med forskellig rotation? 
Ens rotation af de forskellige enheder er ikke et krav for samlet 
energimærkning. Derimod er det er krav for at kunne 
energimærke enhederne samlet, at enhederne har: 
 

1. Enheder i samme bygning 
2. Samme BBR-anvendelseskode 
3. Samme ejer 
4. Alle enheder udlejes 
5. Samme opvarmningsform 
6. Ensartet klimaskræm 

 
Opfylder alle enhederne i samme bygning ikke ovennævnte 6 
krav, så skal hver enhed have udarbejdet en selvstændig 
energimærkning. 
 
Række/kædehuse - Eksempel med 5 enheder hvor en har 
brændeovn - Hvis man normalt ikke ville have indregnet 
brændeovnen da der opvarmes med fjernvarme, vil det så 
ikke kunne samles som 1 energimærke. Hvis nej vil man så 
kunne energimærke de 4 boliger i et energimærke og så et 
for den med brændeovn? 
Ang. kravet om samme opvarmningsform. Her er det både den 
primære og supplerende varmeforsyning, der i hver enhed skal 
være ens.  
 
Er der f.eks. en brændeovn i en af enhederne, men ikke de 
andre, så skal hver enhed energimærkes for sig selv.  Er 
brændeovnen fysisk afbrudt fra skorstenen og f.eks. afmeldt det 
årlige besøg af en skorstensfejer, så kan der ses bort fra denne 
brændeovn.  
 
Er det rigtigt, at brændeovne ikke indgår, hvis der er 
vandbåren centralvarme i rækkehuset? 
Det er rigtig, at bygninger med udelukkende vandbåren 
centralvarme, her indgår bidrag fra brændeovn eller 
pejseindsats ikke i det beregnede varmeforbrug. For ikke at gå 
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på kompromis med forståeligheden af den samlede 
energimærkningsrapport samt reglerne, er det et krav uanset 
forsyningsform.   
 
Hvorfor har man tidligere kunne energimærker flere 
bygninger i samme rapport med. eks. anvendelseskode 140 
hvis det giver mening, men ikke ved rækkehuse? 
Det været muligt tidligere, at energimærke række-, kæde-, 
dobbelthuse samlet. Kravene for at samlet energimærkning i 
dag er dog ikke identisk med kravene dengang. I dag kan f.eks. 
flerfamiliehuse med kode 140 i stedet samles i en 
energimærkningsrapport jf. bilag 4, kap. 4.4.1 i HB2021, men 
hver bygning skal energimærkes selvstændigt.  
 
Læs mere i HB2021: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939 
 
4.4.2 Række-, kæde eller dobbelthuse  
4.4.2.1 Aftalegrundlag    
4.4.2.2 Retningslinjer for besigtigelse  
4.4.2.3 Beregningsmetode 
 
Hvordan skal det med ikke ensartet klimaskærm håndteres i 
tilbudsfasen, altså når der afgives pris for opgaven. Man har 
givet pris under forudsætning af samlet mærkning, men 
finder ud af at betingelserne herfor ikke er opfyldt. 
Når man indgår aftale med bygningsejer om energimærkning, er 
det en god ide at stille uddybende spørgsmål til bygningsejer. 
Derudover kan man overveje at tage forbehold for, at den 
afgivne pris forudsætter, at energimærkning skal ske som 
samlet energimærkning.  
 

Varmekapacitet Hvad med etageejendomme og varmekapacitet værdier? 
For andre bygninger end dem med anvendelseskode 110, 120, 
130, 131 og 132 og 185 og 190 under 500 m², skal der fortsat 
regnes varmekapacitet, som tidligere efter SBi-anvisning 213. 
 

Tegningsmateriale Hvordan skal vi kunne dokumentere, at vi har ringet til 
kommunen og bedt om tegninger? Får vi problem med 
vores eksterne kontrol? 
Det kan fx være en del af firmaets procedurer for 
energimærkning, at den telefoniske kontakt noteres i tilhørende 
dokumenter til sagen. Alternativ kan man bede kommunen 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939
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sende en bekræftelse på anmodningen eller skrive ind i 
rapporten under energikonsulentens supplerende kommentarer.  
 

Sikkerhed Hbemo.dk Hbemo.dk fremstår i dag som værende ”ikke sikker”? 
Hbemo.dk er sikker, men der var desværre en enkelt dag, hvor 
det ikke var tilfældet grundet opdateringer. 
 

Internt kvalitetskontrol Så når "man" laver 5-7 energimærke om dagen, så bliver 
det bare til en bemærkning: "Der er en forskel i forbruget, 
da energimålere ofte måler forkert". Det kan jo ikke være 
den travle energikonsulent, der har "overset" at murene er 
bedre isoleret end antaget. 
Alle forbrug bør indberettes og vises som et vigtigt 
grundlag. 
Der er med det nye rapportlayout ikke ændret i kravene til den 
interne kvalitetskontrol hos energimærkningsfirmaet. Der er 
fortsat krav om, at energikonsulenten inden aflevering af 
energimærkningsrapporten til kunden skal gennemlæse 
rapporten med henblik på at vurdere, om 
energimærkningsrapporten opfylder kvalitetskravene og kravene 
i sin helhed, der er beskrevet i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter.  
 
Hvis der opdages fejl eller mangler (f.eks. i stamdata for 
bygninger), eller hvis beregningsresultater eller konklusioner 
ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor 
overvejes og eventuelt undersøges. Er der er behov herfor, skal 
eventuelle fejl rettes. Desuden skal virksomheden overveje, om 
fejlene og manglerne giver anledning til ændringer i 
procedurerne til sikring af kvaliteten. 
 
Virksomhederne skal sikre sig procedurer for at sikre en høj 
kvalitet i energimærkningerne. 
 
Med hensyn til teknisk revision, må der vil være en 
overgangsperiode/tidshorisont hvor vi skal have en chance 
for at sætte os ind i den nye opsætning af energimærke? 
Som energikonsulent skal du stort set gøre, som du plejer. Det 
nye design genereres nemlig automatisk, når du har 
gennemgået bygningen og indtastet registreringerne. Webinar, 
informationsmateriale samt HB2021 kommer til at ligge 
tilgængelig online i god tid inden det nye rapportlayout træder i 
kraft den 1. september 2021. Det vil her være muligt at orientere 
sig vedr. ændringerne.  
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Maksimumpris for energimærkning Vi skal have sat priserne på energimærker op - 30 - 40 % - 

der pålægges mere arbejde på et i forvejen presset område, 
og det tager tid at gøre ting grundigt. 
Energikonsulenten skal stort set gøre det samme som i dag. Der 
er kommet nogle få nye opgaver, fx med estimering af tid for de 
3 bedste forbedringsforslag. Andet gøres mindre omfattende, fx 
skal der ikke længere kommenteres mellem oplyst og beregnet 
forbrug. Det har altid været et krav at beskrive, om der er 
foretaget destruktive undersøgelser, samt hvor disse er udført.  
 
Nu gøres det blot mere ensartet med afkrydsning og et 
kommentarfelt, såfremt der er foretaget destruktive 
undersøgelser. Dette vil også gøre det lettere for firmaet at 
henvise bygningsejer til grundlaget for udarbejdelsen af 
energimærkningen. Det er vores hensigt, at det på sigt kan være 
med til at hjælpe energimærkningsfirmaerne, når de modtager 
spørgsmål eller klager over energimærkning om forhold i skjulte 
konstruktioner. 
 

Fejl i tabeller Der er tabeller som er nævnt i høringssvar/notat som 
værende fejlbehæftede, eksempelvis 4.7.11.2. Hvorfor er 
disse ikke blevet tilrettet? 
Det var meningen, at den konkrete fejl i tabel 4.7.11.2 skulle 
være rettet i HB2021. Dette ses også i høringsnotatet, under 
afsnittet ”Ændringer i bekendtgørelsesudkastet”, som findes her: 
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7f4f838d-
a13e-43fd-b96d-9d68f4cb30fe/H%C3%B8ringsnotat.pdf 
 
Fejlen er, at talrækken ikke er blevet ændret. Vi medtager det til 
næste gang Håndbogen skal ændres. 
 

Bygningskoder Hvad er Seeb-koder? 
Seeb-koder er de nuværende bygningskoder, som kan findes 
her: https://hbemo.dk/vejledning/koder-for-bygningsdele  De 
bruges til at identificere de enkelte bygningsdele når 
energimærket indberettes. De kendes også som "type" i 
indberetningsprogrammerne, som fx "Tagkonstruktion, loftsrum", 
her knyttes der en bagvedliggende kode til, for at systematisere 
informationerne ved indberetningen af energimærkningen.  
 

 
Andre spørgsmål? Du er velkommen til at skrive til emo-info@ens.dk 
 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7f4f838d-a13e-43fd-b96d-9d68f4cb30fe/H%C3%B8ringsnotat.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7f4f838d-a13e-43fd-b96d-9d68f4cb30fe/H%C3%B8ringsnotat.pdf
https://hbemo.dk/vejledning/koder-for-bygningsdele
mailto:emo-info@ens.dk

