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Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 2. marts 2012 stillet mig følgende 
spørgsmål 4 til L 84, stillet efter ønske fra Mikkel Dencker (DF), som jeg hermed skal 
besvare.

Spørgsmål 4:

Vil ministeren oplyse niveauet for de administrative bøder, som loven giver hjemmel 
til?

Svar:

I lovforslagets bemærkninger til nr. 59 er indsat et bødekatalog, som angiver normal-
niveauet for bøder for manglende energimærkning og manglende eftersyn af tekniske 
anlæg. De anførte bødestørrelser er retningsgivende, uanset om sagen afgøres med 
et (administrativt) bødeforelæg eller ved domstolene.

Håndhævelse ved administrative bødeforelæg forudsætter bl.a. et fast sanktionsni-
veau. De sager, der indeholder et skønsmæssigt element, vil blive overladt til politiet 
til behandling.

Ved fastsættelse af sanktionsniveauet for manglende energimærkning af bygninger 
er lagt vægt på størrelsen af den bygning, der mangler energimærkning og på, hvad 
en energimærkning af en bygning af den pågældende størrelse ville have kostet. I 
den forbindelse har bl.a. de maksimumhonorarer for energimærkning af bygninger op 
til 299 m2, som fremgår af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter 
lov om fremme af energibesparelser i bygninger, indgået som et parameter. Ved 
fastsættelse af sanktionsniveauet for manglende eftersyn af de tekniske anlæg er li-
geledes lagt vægt på de tekniske anlægs karakter og på, hvad et eftersyn af anlæg-
get ville have kostet.     

Det fremgår af bødekataloget, at niveauet for normalbøder ved førstegangsovertræ-
delse varierer fra 2.000 kr. til 45.000 kr. For eksempel foreslås et bødeniveau på 
5.000 kr. til en sælger af et hus på 250 m2, der grundet manglende energimærkning 
af huset ikke har udleveret energimærkningen til køber inden købsaftalens indgåelse. 
Hvis huset er 450 m2 foreslås en bøde på 10.000 kr. Ved bygninger på 5.000 m2 eller 
derover foreslås et bødeniveau på 45.000 kr., som for eksempel foreslås givet til en 
ejerforening, der ikke har fået udarbejdet energimærkning af en bygning på 5.000 m2

eller derover. Hvor overtrædelsen har en mere formel karakter, f.eks. i de tilfælde, 
hvor energimærkning er udarbejdet, men hvor f.eks. en ejerforening alligevel undla-
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der at udlevere den til sælger af en ejerlejlighed, foreslås et bødeniveau på 2.000 kr. 
til ejerforeningen. Bøden ved manglende energisyn af et teknisk anlæg foreslås at 
være 2.000 kr. og på 1.000 kr. ved manglende energimåling af et teknisk anlæg. 

Bødestørrelserne afspejler endvidere, at der samtidigt med bøden typisk vil blive gi-
vet påbud om at få bragt forholdet i orden i form af udarbejdelse af den manglende 
energimærkning eller udførelse af det manglende eftersyn af et teknisk anlæg. Der 
henvises i øvrigt til lovforslagets bemærkninger til nr. 59 (§ 32, stk.1 og 2).
  

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard


