Velkommen som ny energikonsulent i Energistyrelsens system
I forbindelse med at du er blevet oprettet i vores system, får du her de nødvendige informationer til
at indberette energimærkninger. På side 2 finder du links til hjemmesider med viden om energimærkning af bygninger, som enten er obligatorisk for dig at vide som energikonsulent, eller som du
kan have gavn af at kende til.
Konsulentnummeret og Min Side
Du har i forbindelse med din oprettelse fået tildelt et unikt 6-cifret konsulentnummer (25xxxx), som
vi benytter til at kunne identificere dig med. Du kan benytte det samme konsulentnummer i mere
end ét certificeret energimærkningsfirma, men du kan også være oprettet med mere end ét konsulentnummer, hvis du f.eks. arbejder for flere certificerede firmaer og ønsker at benytte forskellige
konsulentnumre i de forskellige firmaer.
Du har samtidig fået adgang til en personlig side – Min Side. Her kan du redigere følgende:



Din e-mail adresse
Dit kodeord til Min Side

Se link til Min Side på side 2.
Kodeordet til Min Side – din nøgle til indberetningssystemet – VIGTIGT!!
I forbindelse med oprettelsen vil du få tilsendt et kodeord til den e-mailadresse, du er oprettet med
senest et døgn efter oprettelsen. Dette kodeord er nødvendigt for, at du kan indberette energimærkninger, og det er derfor vigtigt at gennemgå følgende trin, efter du har modtaget det:
1. Log ind på Min Side med konsulentnummer (brugernavn) og det tilsendte kodeord
2. Skift dit kodeord til ét efter eget valg
3. Indtast dette kodeord i det indberetningsprogram, du skal benytte
Kodeordet indtastes i indberetningsprogrammet i følgende menu:
Energy10:

Funktioner > Rediger adgangskode til indberetningssystemet

EK-Pro:

Min profil > Indberetningssystem

OBS, Hvis du ikke har modtaget en e-mail med dit kodeord et døgn efter oprettelsen, bør du først se efter i dit
spamfilter, om den er havnet dér. Hvis den ikke er i spamfilteret, kan du bede om et nyt kodeord på login siden
for Min Side (klik på Glemt kodeord? og indtast dit konsulentnummer som brugernavn og din e-mailadresse).
Hvis du heller ikke modtager denne e-mail, skal du kontakte os på emo-info@ens.dk.

Links til viden om energimærkning af bygninger
Denne liste indeholder links til internetsider med viden om energimærkning af bygninger, som enten
er obligatorisk for dig at vide, eller som du kan have gavn af at kende til som energikonsulent.
Min side (obligatorisk)
http://www.maerkdinbygning.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFileNotFound.aspx%3f404%3bhttp%3a%
2f%2fwww.maerkdinbygning.dk%3a80%2fmenu%2fmenu%2fmin-side
Love og regler (obligatorisk)
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr. 636 af 19/06/2012:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142572
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 673 af 25/06/2012:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142632
Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i
bygninger nr. 60 af 27/01/2011: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135639
Maksimumhonorarer for energimærkning af en- og flerfamiliehuse pristalsreguleres hvert år fra den
1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Du kan finde gældende honorarer her:
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggerietsenergiforbrug/energimaerkning/energimaerkning-boliger/koster
Håndbog for energikonsulenter (obligatorisk)
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) nr. 203 af 06/03/2014:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161845
Kurser (obligatorisk)
Opfriskningskurser for energikonsulenter. Læs mere og tilmeld dig her: http://www.kea.dk/bbogemo
Hjemmesider
Energistyrelsens hjemmeside - energimærkning af bygninger: http://www.ens.dk/forbrugbesparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning
SparEnergi.dk. Information og nyttige værktøjer:
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger
Nyhedsbrev
Information om nye tiltag, krav m.m.: http://www.maerkdinbygning.dk/menu/menu/nyhedsbrev
Du kan også finde mange nyttige oplysninger og svar på dine spørgsmål i vores arkiv over tidligere
udsendte nyhedsbreve: http://www.maerkdinbygning.dk/menu/menu/nyhedsbreve-arkiv
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