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Orientering om tidspunkt for næste energimærkning af folkekirkens bygninger (kirker er undtaget). 

 

Det meddeles herved, at energimærkninger af folkekirken bygninger, der fandt sted i 2009 har gyl-

dighed 7 år frem, 

Jf. herved § 45, stk. 8 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger.  

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 

Stk. 8. Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til og med den 31. ja-

nuar 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyl-

dige i 5 år. 

 

Hele bekendtgørelsen kan ses her: 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142632  

 

Stifterne vil udsende orientering til menighedsrådene om fremgangsmåde for gennemførelsen af ny 

energimærkning i slutningen af 2015 under hensyn til det regelsæt, der vil være gældende på dette 

tidspunkt. 

 

De menighedsråd, der uanset de gældende regler, ikke har fået gennemført en energimærkning, bør 

iværksætte en energimærkning nu ved henvendelse til et certificeret firma. Følgende bygninger er 

omfattet/fritaget. 

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra 

krav om energimærkning: 

1) Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål (410). 

2) Sommerhus (510), medmindre der er tale om nyopførelse jf. § 18. 

3) Kolonihavehus (540). 

4) Garage med plads til et eller to køretøjer (910). 

5) Carport (920). 

6) Udhus (930). 

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset re-

gistrering i BBR: 

1) Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m2. 

2) Bygning, der sælges med henblik på nedrivning. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142632
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3) Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det 

samlede etageareal 

4) Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. 

5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på 

grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

   Ribe Stift 


