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BILAG 1:
OVERBLIK OVER ENERGIKRAV I BR15
OG BYGNINGSKLASSE 2020
Komponentkravene i BR15 for nye bygninger og stramninger for bygninger omfattet af Bygningsklasse 2020
Komponentkrav klimaskærm pr. bygningsdel
(maksimumværdier)

BR15
Bygningsklasse 2020
(varmetab U-værdi [W/m² K]) (varmetab U-værdi [W/m² K])

Ydervægge og kældervægge mod jord

0,3

Ingen ændring

Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uop- 0,4
varmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 K
eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum

Ingen ændring

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

0,2

Ingen ændring

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod
rum, der er opvarmede

0,5

Ingen ændring

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge,
fladetage og skråvægge direkte mod tag

0,2

Ingen ændring

For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod
det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse
samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til
en temperatur, der er 5 K eller mere lavere end
temperaturen i det aktuelle rum

1,8

Alle porte = 1,4; Alle yderdøre
og lemme = 0,8; Alle yderdøre
med glas = 1

Ovenlyskupler

1,4

1,2

Isolerede partier i glasydervægge og vinduer

0,7

Ingen ændring

Etageadskillelser og vægge mod fryserum

0,15

Ingen ændring

Etageadskillelser og vægge mod kølerum

0,25

Ingen ændring

Fundamenter omkring rum, der opvarmes
til mindst 5 °C

0,4

Ingen ændring

Fundamenter omkring gulve med gulvvarme

0,2

Ingen ændring

Samling mellem ydervæg og vinduer eller
yderdøre, porte og lemme

0,06

Ingen ændring

Samling mellem tagkonstruktion og
ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

0,2

Ingen ændring
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Komponentkravene i BR15 for nye bygninger og stramninger for bygninger omfattet af Bygningsklasse 2020
Bygningsdel
(minimumværdier)

BR15
Bygningsklasse 2020
(energitilskud [kWh/m² pr. år]) (energitilskud [kWh/m² pr år])

Vinduer og glasydervægge

-17

Vinduer i
opvarmningssæson = 0

Ovenlysvinduer

0

Ovenlysvinduer i
opvarmningssæson = 10

Luftskifte via utætheder
(maksimumværdier)

BR15
(utæthed [l/s pr. m²]
ved 50 Pa)

Bygningsklasse 2020
(utæthed [l/s pr. m²]
ved 50 Pa)

Klimaskærm

1 (l/s pr. m² opvarmet
etageareal)

0,5 (l/s pr. m² opvarmet
etageareal)

Klimaskærm, bygninger med høje rum

0,3 (l/s pr. m² klimaskærm)

0,15 (l/s pr. m² klimaskærm)

Dimensionerende transmissionstab
(maksimumværdier)

BR15
(Watt [pr. m² klimaskærm])

Bygningsklasse 2020
(Watt [pr. m² klimaskærm])

Bolig, 1 etage

4

3,7

Bolig, 2 etager

5

4,7

Bolig, 3+ etager

6

5,7

Energiramme for samlet energibehov
(maksimumværdier)

BR15
Bygningsklasse 2020
(kWh [pr. m² opv. etageareal]) (kWh [pr. m² opv. etageareal])

Boliger, hoteller, kollegier o.lign.

30 + 1000 kWh pr. år / m²
opv. etageareal

20 kWh pr. år pr. m²
opv. etageareal

Kontorer, skoler, institutioner o.lign.

41+ 1000 kWh pr. år / m²
opv. etageareal

25 kWh pr. år pr. m²
opv. etageareal

Faktorer til beregning af tilført energi

BR15

Bygningsklasse 2020

Fjernvarme

0,8

0,6

Anden varme

1

1

El

2,5

1,8
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BILAG 2:
OVERBLIK OVER FAKTISKE
ENERGIFAKTORER FOR
NYTTIGGJORT VARME
Faktiske energifaktorer for nyttiggjort varme til opvarmning og varmt vand i bygninger i Bygningsklasse 2020
Forsyningsform

Faktisk
energifaktor

Kommentarer

El i situationer med vindoverløb

1,0

Direkte elvarme og andet elforbrug, som ender
som varme i bygninger

1,8

El fra fossil brændsel regnes med 2,5 og vindkraft har energifaktor 1,0, da vind regnes som et
brændsel

Gammel brændeovn

1,4

Inkl. konverteringstab

Svanemærket brændeovn

1,2

Inkl. konverteringstab

Brændefyr

1,15

Inkl. konverteringstab

Træpillefyr

1,1

Inkl. konverteringstab

Fjernvarme baseret på biomasse (flis) med
kondensering, men uden el-produktion

0,6

Reel faktor ville nok være 1,2. 1,0 for kedlen med
kondensering og 0,2 for ledningstab

Direkte naturgas

1,0

Fjernvarme baseret på naturgas

0,6

Reel faktor ville nok være 1,2 – 1,0 for
konvertering med meget lille el-produktion
og 0,2 for ledningstab

Oliefyr

1,1

Inkl. konverteringstab

Fjernvarme forsynet ved stor varmepumpe

0,6

Uanset brændselssammensætning

Individuel varmepumpe SCOP 3,0

0,6

Elfaktor 1,8 og omgivelsesvarmefaktor 0,0

Individuel varmepumpe SCOP 4,5

0,4

Elfaktor 1,8 og omgivelsesvarmefaktor 0,0

Individuel varmepumpe SCOP 5,5

0,33

Elfaktor 1,8 og omgivelsesvarmefaktor 0,0

Fjernvarme baseret på overskudsvarme

0,6

Reel faktor kan godt komme væsentligt
lavere end 0,6
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Faktiske energifaktorer for nyttiggjort varme til opvarmning og varmt vand i bygninger i Bygningsklasse 2020
Forsyningsform

Faktisk
energifaktor

Kommentarer

Solindfald gennem vinduer ved varmebehov

0,0

Solindfald gennem vinduer ved overophedning
= elektrisk køling

4,0

Overophedning giver behov for mekanisk køling

Solfanger til varmt vand og varme

0,0 – 0,1

Sol regnes ikke som et brændsel, men der
medgår en lille smule el

Solvarme i perioder, hvor der er rigelig varme i
fjernvarmesystemet, hvor bygningen er beliggende

0,0

Den reelle faktor vil blive noget højere, da
varmetilskuddet i praksis betyder, at der skal
bortkøles mere varme, hvilket forbruger energi

KORT KONKLUSION:
Energifaktorerne kan ved opstilling på denne måde godt
se noget tilfældige ud. Bl.a. er det svært at se, hvorfor sol
og omgivelsesvarme skal have faktor 0,0, mens vind har
faktor 1,0.
Sammenlignes mellem fjernvarme og individuel opvarmning, så falder det klart ud til fjernvarmens fordel ved
biomasse, naturgas og olie.
Sammenlignes mellem fjernvarme og individuel opvarmning, så falder det ud til fjernvarmens ulempe ved effektive varmepumper og sol.
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BILAG 3:
BRUGERØKONOMIEN I SOLCELLEANLÆG
UDVIKLINGEN I
AFREGNINGSREGLER FOR EL
FRA SOLCELLER
Afregningsreglerne bestemmer den privatøkonomiske
fordel ved at placere solceller på bygninger. Dette har stor
betydning for størrelsen af disse anlæg og har betydning
for, om det er privatøkonomisk fordelagtigt at placere
batterier i hver bygning eller kollektivt. Eller med andre
ord: Når man skifter afregningsregler skifter man også
placering af VE-el produktion og eventuelle batteriløsninger.
Afregningsreglerne for især solceller har udviklet sig
meget i de forløbne år, og det kan nemt blive aktuelt at
ændre dem igen.
I perioden frem til udgangen af 2012, hvor nettoafregningsmodellen per år med en overgrænse på 6 kW peak
var gældende var den privatøkonomiske tilskyndelse til
at opsætte solcelleanlæg på netop 6 kW peak ganske
stor, idet der kunne undgås betaling af afgifter, distributionsbidrag, transmissionsbidrag, elsparebidrag og
moms for det strømforbrug, som på et år var sammenfaldende med produktionen fra solcellerne. Og her kunne
modregnes i både det elforbrug, som gik til bygningens
drift og det private forbrug. Derudover kunne solcelleejerne benytte de erhvervsmæssige afskrivningsregler.
I første omgang var antallet af solceller nøje afstemt
efter overholdelse af 6 kW peak kravet, men efter et
stykke tid blev selve antallet af solceller i en del tilfælde
forøget, mens inverteren blev ”klemt”, så den kun tillod
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de lovbestemte 6 kW peak. Herved kunne man forøge
antallet af producerede kWh per år med økonomisk fordel, selv om enkelte timer blev ”smidt væk”, når effekten
oversteg de 6 kW peak.
Da denne ordning blev alt for økonomisk favorabel for
den enkelte bygningsejer, blev den i 2014 ændret, så kun
el produceret samme time som forbruget, kunne fritages
for afgifter m.v. Samtidig blev der via afgørelse i Energitilsynet indført et fast beløb som rådighedsbetaling for
at anvende nettet til ”lagring” af el produceret til nettet.
Dette beløb blev ikke gradueret tilstrækkeligt efter omkostningen ved placering af solceller, men gjort ret ens
for alle anlæg.
På trods af et indlagt fald i betalingen, så medførte regelændringen, at store solcelleanlæg placeret på bar mark
pludselig blev en meget god forretning, fordi prisen for
solceller var faldet mere end forudsat ved fastlæggelsen
af størrelsen af tilskuddet. Det medførte at en række
meget store anlæg blev indmeldt. Dette på trods af et
krav om, at hvert enkelt anlæg ikke måtte være større
end 400 kW. Men også dette krav var til at komme udenom ved ejermæssig opdeling i mindre anlæg.
Der blev derfor (for årene 2013 til 2017) indført puljer til
fordeling af de i alt 60 MW solceller for hver af kategorierne enfamilieshuse, fællesanlæg for store bygninger og
solcellelaug i forskellige former med et forhøjet tilskud til
elafregning. Afregningsreglerne for solcelleproduktion,
som ikke modsvarede forbrug i timen blev fortsat betalt
med 60 øre pr kWh.
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Pulje

Antal MW

Ejerform

1

18

Lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme)

2

12

Privatpersoner/private husstande

3

15

Solcellelaug, altså solcelleanlæg (på jord eller tag) ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet

4

15

Fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening
m.v., der nettoafregner det fælles forbrug

Tabel: Opdeling af de 60 MW solceller i fire underpuljer til forskellige ejerformer

For at timesammenfaldet med fritagelse for afgifter m.v.
kunne udnyttes til fulde, begyndte boligejendomme at
omlægge deres el-system, således at hele ejendommen
nu blev forsynet med en hovedmåler, som solcellerne
blev tilknyttet. Og de enkelte lejligheder blev nu afregnet
via en bimåler. Herved kunne man så at sige ”inddrage”
hver enkelt lejligheds eget private forbrug til at modsvare
solcellernes produktion og således få forøget samtidigheden og muligheden for fritagelse for afgifter m.v.
Det nyeste skud på stammen er, at batteriløsningerne
nu kommer frem. I første omgang i Tyskland, men i stigende omfang også i Danmark. At installere et batteri
i egen bygning betyder nemlig, at man kan ”forbruge”
noget mere strøm i timen og dermed opnå modregning
i timen, når solcellerne producerer for meget i dagtimerne, da batterierne så at sige flytter produktionen hen til
forbrugsspidsen om aftenen. Herved øges samtidighedsfaktoren mellem produktion og forbrug, og der spares
mere på betalingen af afgifter m.v.
Som det fremgår ovenfor har den gunstige privatøkonomi for solceller betydet, at Folketinget har måttet
regulere afregningsreglerne for solcellestrøm flere gange
på kort tid. Og vi har nok ikke set den sidste ændring på
dette område, idet opsætning af solceller (eller minivindmøller) som små anlæg på eller "nær ved" bygninger
fortsat er en samfundsøkonomisk betydeligt dyrere løsning end at placere VE-el produktion energimæssigt og
samfundsøkonomisk optimalt i forhold til det samlede
energisystem.
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STATUS FOR SOLCELLEANLÆG
I DE TRE PULJER
For årene 2013-2017 blev der som nævnt oprettet puljer
for solcelleanlæg, som kunne opnå en forhøjet afregningspris ved salg til el-nettet. I 2015 har der været 3 solcellepuljer á 20 MW. Da der er store økonomiske fordele
ved at komme ind under de forbedrede afregningsregler
for solceller, blev puljen for enfamiliesboliger hurtigt revet væk. Udnyttelsen af de to andre puljer kræver mere
planlægning og samarbejde, og de er kun brugt i begrænset omfang.
De resterende puljemidler for 2015 samles pr. 1. oktober
2015 i én fælles pulje, som kan søges af alle bygningstyper indtil 31. oktober. Det er sandsynligt at stort set alle
puljemidlerne efter oktober 2015 vil gå til enfamiliehuse.
Puljen for 2016 på 20 MW vil ligeledes kunne søges af
alle, fra 1. februar 2016.

BRUGERØKONOMIEN I
SOLCELLEANLÆG
Brugerøkonomien for et solcelleanlæg vil afhænge af, om
bygningsejeren kommer med i den pulje på 20 MW, som
får forhøjet afregningspris og, om bygningsejeren selv
bruger den producerede elektricitet eller skal sælge overskydende elproduktion til nettet (dvs. hvor stor en andel,
der benyttes til at dække eget forbrug).
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For boligkunder er prisen for en kWh el der købes i 2015
ca. 1,70 kr. (ca. 2,20 kr. inkl. moms) hvilket skal sammenlignes med, at den el man sælger til elnettet i 2015 afregnes med 1,02 kr. (hvis man er med i puljen) eller 0,60 kr.
(hvis man ikke er med i puljen).

Nye anlæg op til 6 kW omfattet af puljen for forhøjet
pristilskud kan opnå tilskud for den leverede el til nettet i
anlæggets første 10 år, jf. tabellen neden for. Efter de 10
år udgør tilskuddet 60 øre/kWh i de efterfølgende 10 år.

Afregningspriser for solcelleanlæg tilsluttet i 2015 og 2016 for forskellige ejerformer/bygningstyper
Ejerforhold

Nettilslutning 2015

Nettilslutning 2016

Lejeboliger

102 øre/kWh

88 øre/kWh

Private personer

102 øre/kWh

88 øre/kWh

Fælles anlæg

111/78 øre/kWh

94/72 øre/kWh

Fælles anlæg (afd. i almen boligorg.,
ejerforening mv.)

111/78 øre/kWh

94/72 øre/kWh

For anlæg uden for puljen udgør afregningen for el leveret til nettet 60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh
de efterfølgende 10 år.
Såfremt 25 % af elproduktionen på timebasis forbruges
på stedet og 75 % leveres til nettet, vil den gennemsnitlige brugerværdi af elproduktionen udgøre:
•	(220 x 0,25) + (60 x 0,75) øre/kWh = 100 øre/kWh i år
1 - 10 år og
•	(220 x 0,25) + (40 x 0,75) øre/kWh = 85 øre/kWh i år
11 – 20.

Bygninger med (eldreven) varmepumpe vil typisk have
et langt større samlet elforbrug end tilsvarende fjernvarmeforsynede bygninger. Brugerøkonomien i solceller vil
normalt være bedst i bygninger med varmepumpe, idet
den producerede el helt eller delvist vil fortrænge det
elforbrug, der ellers skulle have været købt til en højere
pris (inkl. afgifter, distribution og moms m.v.) fra nettet.
Boliger opvarmet med varmepumpe kan dog opnå reduktion af elafgiften for alt elforbrug over 4.000 kWh pr år.
I tabellen nedenfor er gengivet eksempler på brugerøkonomien i mindre solcelleanlæg, udarbejdet af EnergiMidt,
der har stor erfaring i installering af disse anlæg.

Da værdien af sparet elkøb for elafgiftspligtige kunder
er væsentlig højere end afregningsprisen for elsalget til
nettet, vil brugerøkonomien variere afhængig af det aktuelle elforbrug i bygningen.
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Eksempler på brugerøkonomien i solcelleanlæg
2 personers husstand

4 personers husstand

Solcelleareal

11,5 m²

18 m²

Investering

40.500 kr.

52.000 kr.

Årsproduktion

1.622 kWh

2.540 kWh

11 år

9 år

9,6 % p.a.

12,2 % p.a.

Tilbagebetalingstid
Forrentning efter 25 år
Kilde: EnergiMidt’s hjemmeside, august 2015

Det fremgår af tabellen, at EnergiMidt regner med en
brugerøkonomisk tilbagebetalingstid på omkring 10 år.
Dette er noget bedre end vurderingen hos Søren Riise,
fra Solcelleforeningen og Installatørernes brancheforening Tekniq, der juni 2015 har givet følgende eksempel:

3,5 KW SOLCELLEANLÆG MONTERET PÅ HUSTAG
•	Samlet investering 55.000 kr. inkl. moms, heraf montage/installation ca. 25 %
•	Årsproduktion 3.400 kWh netto, svarende til 971 fuldlasttimer (første år)
•	Fald i årsproduktion ½ - 1 % p.a., forudsat god renholdelse af panelerne
•	Direkte forbrugsandel (timebasis) 25 %
•	Gennemsnitlig afregning (omfattet af puljeordningen
2015 på 1,02 kr/kWh) (25 % til 220 øre/kWh, 75 %
til 40 øre/kWh): 131,5 øre/kWh de første 10 år og 85
øre/kWh de næste 10 år.
•	Levetid 20 - 25 år, inverter dog max 10 år
•	Simpel brugerøkonomisk tilbagebetalingstid 14 – 15
år
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Der er i eksemplet taget højde for den nye abonnementstarif til netselskabet, som via godkendelse i Energitilsynet skal betales af ejere til alle solcelleanlæg, som
er tilsluttet el-nettet.
Generelt vurderes solcelleprisen i branchen i praksis til
kun at udgøre 2/3 af Energistyrelsens opgivelse i den
seneste version af Teknologikataloget fra marts 2015.
Efterfølgende er det angivet, at der fremover ikke kan
forventes at Boligjob-ordningens håndværkerfradrag kan
benyttes ved opsætning af solceller. Dette vil reelt betyde en stigning i omkostningerne til nye solcelleanlæg.
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BILAG 4:
EKSEMPLER FRA VARMEPUMPELISTEN,
SEPTEMBER 2015
Varmepumpelisten er en liste over alle godkendte varmepumper på det danske marked, som udgives af Energistyrelsen.
Nedenfor er vist eksempler på de mest energieffektive
varmepumper inden for de tre kategorier jordvarme (væske/vand), luft/vand og luft/luft.
Varmepumpernes ydelse og effektivitet er bekræftet af
en akkrediteret testrapport.

JORDVARME (VÆSKE TIL VAND)
Vølund F1255-16, Vølund F1155-16
Ydelse: 12,20 kW
Effektivitet - SCOP (gulvvarme): 5,70
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme): 4,32

LUFT TIL VAND-VARMEPUMPE
Nilan Compact P Air 9
Ydelse: 5,21 kW
Effektivitet - SCOP (gulvvarme): 4,98

LUFT TIL LUFT-VARMEPUMPE
Panasonic VE9NKE
Ydelse: 3,20 kW
Effektivitet - SCOP (varmeevne) 5,40
Effektivitet ved 12 °C (udetemperatur): 7,7
Effektivitet ved 7 °C (udetemperatur): 7,0
Effektivitet ved 2 °C (udetemperatur): 5,3
Effektivitet ved -7 °C (udetemperatur): 3,6
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BILAG 5:
BESKRIVELSE AF ARKITEKTFAGLIGE
PERSPEKTIVER
Dette bilag beskriver arkitektfaglige perspektiver vedrørende muligheden af at medregne VE-el produceret på
eller ”nær ved” bygningen i energirammen.
DØR har, i juni-august 2015, interviewet fire arkitektfaglige nøglepersoner. Ved samtalerne er blevet drøftet
fordele og ulemper ved de stramme komponentkrav i
Bygningsreglementet, samt de æstetiske og bygningsmæssige effekter af VE-anlæg på/”nær ved” bygninger.
De er også blevet bedt om at forholde sig til, hvad det vil
betyde, hvis den nuværende regulering ændres.
De interviewede personer repræsenterer både relevante
interesseorganisationer og private virksomheder, og har
alle specialiseret sig i bæredygtigt byggeri på den ene
eller anden måde:
•	
Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent i bæredygtighed hos Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark)
• Jakob Strømann-Andersen, Chief Sustainability Engineer hos Henning Larsen Architects A/S
• Charlotte Algreen, Projektleder hos Lejerbo med ansvar for implementering af bæredygtighed i byggeriet.
•	
Mikael Koch, Direktør for Træinformation og tidligere
bæredygtighedskonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder

bygningen ikke i sig selv overholder energirammen - en
praksis der betegnes som afladshandel. Det ses tit, at
arkitekter efteropsætter VE-anlæg på grund af dårlig
projektering (fx for lidt isolering eller for store glasarealer). På samme vis er det almen praksis i branchen, at
benchmarke på hvor stort solcellearealet er, når man
projekterer nye bygninger.
"Grundlæggende går vi ind for vedvarende energi. Men på
bygningsniveau bliver det tit ligesom at købe aflad i kirken. Hvis du ikke designer et byggeri der performer godt,
kan du altid købe solceller. Det er blevet en gængs mekanisme at man benchmarker sine bæredygtige projekter
med hvor stort solcellearealet er." (Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects)
”Grundlæggende har jeg den holdning, at bygningen skal
kunne præstere til et vist niveau uden at man skal lave en
lappeløsning. Der er mange projekter hvor solceller kommer ind, fordi man ikke kan komme i mål med sin energiramme. Og så køber man noget aflad ved at sætte dem
på. Det bliver en hovsa løsning og så bliver det uskønt,
fordi det ikke er tænkt ind i projektet fra starten. ” (Mikael
Koch, Træinformation)

AFLADSHANDEL,
TVIVLSOM ÆSTETIK OG
LEVETIDSPROBLEMATIK

Denne form for energimæssig afladshandel har flere
forskellige årsager. Men for bygninger, der skal leve op til
kravene i Bygningsklasse 2020, fremhæves især den meget stramme energiramme i Bygningsreglementet. Der
er en klar opfattelse af, at det næsten er umuligt at nå
i mål med 2020-energirammen uden at medregne produceret el. I hvert tilfælde ikke uden at gå alt for meget
på kompromis med øvrige arkitektoniske hensyn, som fx
brugernes livskvalitet eller produktivitet.

Der er generelt i byggebranchen en tendens til, at produktion af VE-el, primært opnået gennem opsætning af
solceller på tagene, anvendes til at kompensere for, at

"Vi har ikke lavet et 2020 hus uden vedvarende energi.
Fordi med den bygningsteknologi og de systemer vi har
til rådighed nu, er det meget vanskeligt at komme ned i
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den energiklasse uden at købe vedvarende energi oveni. Så
når vi projekterer 2020, er solceller bare et must." (Jakob
Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects)
At VE-anlæg er blevet så udbredte i byggeriet, er en markant æstetisk udfordring for arkitekterne. De synes nemlig det er svært at integrere VE-anlæg på en pæn måde i
bygningerne. Dette er særligt et problem ved renovering
af eksisterende bygninger – ikke mindst for kvarterer
med særlige arkitektoniske udtryk. De frivillige energiklasser til renovering i Bygningsreglementet er skåret
over en fællesnævner, hvilket gør det svært at nuancere
mellem forskellige bygningstyper.
”Det giver ikke nødvendigvis mening at presse et vist
energirenoveringsniveau ned over alle bygningstyper. Du
kan ikke lave det samme i Dragør som du kan lave i et
70’er parcelhuskvarter. Der skal en nuanceret tilgang til
dét at energirenovere. I Dragør ville det være bedre at tage
en kollektiv energiforsyning ind med vedvarende energi,
i stedet for at ødelægge byens karakter. ” (Mikael Koch,
Træinformation)
		
Ved nybyggeri er det nemmere at vælge byggematerialer
med integrerede VE-løsninger – fx solceller integreret i
solafskærmningen eller tagbelægningen. Men selvom
der er sket en stor udvikling på designet af integrerede
løsninger, synes de fleste arkitekter stadig, at den æstetiske kvalitet er for dårlig.
”Der er en misforstået holdning om, at bare det er integreret er det lykkeligt. Det er det bestemt ikke fra et
arkitektonisk synspunkt. Der er i virkeligheden ganske få
vellykkede eksempler på integrerede solpaneler. ” (Mikael
Koch, Træinformation)
Samtidig bliver prisen for VE-anlæg fraregnet budgetrammen og dermed fra kvaliteten af selve bygningen.
Der fjernes, med andre ord, penge fra budgettet som
kunne være brugt på mere bæredygtige, sunde og pæne
materialer.
"Når vi placerer solceller på taget, tager vi af budgetrammen. Det vil sige at vi tager kvalitet ud af byggeriet og
sætter det oven på taget - hvilket ikke giver kvalitet til
hverken brugerne eller arkitekturen." (Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects)
Når solceller er tænkt ind i bygningen fra starten, er det
i øvrigt en udfordring, at de som regel har en kortere
levetid end resten af bygningsmaterialerne. Samtidig er
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der altid muligheden for at solcellerne kan bryde ned. Da
det sjældent er muligt at vedligeholde og/eller udskifte
solcellerne, får man derfor hurtigt nogle uhensigtsmæssigheder. Derfor er det vigtigt, at bygningen i sig selv,
gennem intelligent design og klimaskærm, kan opfylde
energirammen.
"Designer man huse med dagslys for øje, helt ned på
masterplan-niveau, kan man spare op til 60 % af sit energiforbrug - bare ved at starte rigtigt." (Charlotte Algreen,
Lejerbo)

BÆREDYGTIG OMSTILLING
ELLER GREENWASH?
Mange bygherrer har et ønske om at få VE-anlæg på
deres bygninger. Der er stor signalværdi i lige netop solceller og vindmøller, fordi det er en meget synlig måde at
kommunikere til omverdenen, at man har en grøn bevidsthed. Andre løsninger, som fx bæredygtigheds-certificering eller optimering af energieffektivitet, bliver enten fravalgt eller overset i forsøget på at gøre bygningen
bæredygtig.
”Jeg tror der er mange bygherrer der tænker: ”Jeg gør en
masse for miljøet – I kan se at jeg har sat solpaneler op”.
Det er nemmere end at skulle forklare, at man har optimeret sin bygning på en række områder. ” (Mikael Koch,
Træinformation)
Bygningsreglementets mulighed for at medregne VE-el
er med til at forstærke denne udvikling. Det er en mulighed som gør at bygherrerne kan bidrage til at øge andelen af VE-el i Danmark og dermed til den grønne omstilling af energisystemet. Det skaber således et folkeligt
medejerskab af den grønne dagsorden.
"Hvis folk gerne vil have vedvarende energi, er det jo en fin
måde for dem at bidrage til den bæredygtige omstilling
på. Men man skal virkelig passe på at energisystemer og
teknik ikke ødelægger bygningens arkitektur. Det kan have
konsekvenser for bygningens værdi." (Peter Andreas Sattrup, Danske Ark)
Desværre er der også eksempler på, at det bruges til
såkaldt ”Greenwash”. Altså at bygherrer, ved at opsætte
synlige VE-anlæg, kan markedsføre sig som værende
mere miljøbevidste, end det egentlig er tilfældet.

13

"Det at man kan regne VE-el ind, bliver en Greenwash-model. Fordi så behøver man ikke forholde sig til bæredygtigheden i øvrigt af sit byggeri. Det er ikke sådan, at bare
fordi folk smækker solceller på deres tag, så forstår de
hvad bæredygtighed er." (Charlotte Algreen, Lejerbo)
Samtidig skaber den nuværende støtte til solceller og
husstandsvindmøller, samt den garanterede elpris, et
unaturligt leje for løsninger der ellers ikke ville være rentable. Alle forbrugere er med til at betale for dette, fordi
nettet kompenserer for, at der produceres mest strøm,
når vi mindst har brug for det.
Der er samtidig flere forhold som peger i retning af at
solceller og husstandsvindmøller ikke altid er de mest
hensigtsmæssige løsninger i et samfundsmæssigt perspektiv. Fx har husstandsvindmøller ofte mindre optimale vindforhold end de store landbaserede vindmøller. Og
solceller har en langt højere ydelse i sydlige lande frem
for et nordligt land som Danmark.
"Der er et kinesisk universitet som har lavet et kort over
jorden, der viser hvor det giver mening at have solceller.
Der er Nordeuropa fuldstændig udenfor. Vi bor så nordligt
at det nærmest ikke giver mening, fordi at man simpelthen ikke får nok ud af det. Derfor kunne det godt være
man skulle finde ud af noget andet end solceller, eller i
hvert tilfælde finde ud af at have dem på en anden måde."
(Charlotte Algreen, Lejerbo)
Da de offentlige bygherrer er underlagt krav til fx dokumentation af miljøpåvirkning, er problematikken størst
for de private bygherrer. Det er derfor vigtigt at få de
private bygherrer og offentligheden til at forstå, at bæredygtighed handler om meget mere end solceller og vindmøller. Samtidig er det vigtigt at få de private bygherrer
til at interessere sig for totaløkonomi, da VE-el produceret på eller ”nær ved” bygningen sjældent er fornuftigt i
et totaløkonomisk perspektiv.

AMBITIØSE
BYGNINGSREGLEMENTER
De ambitiøse danske bygningsreglementer har generelt
været et gode for branchen, fordi de politiske ambitioner
om bæredygtighed har sat kursen for optimering af arkitekturen. Efter en overgangsfase, hvor branchen følte
sig presset af de stramme energikrav, er der nu blevet
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opbygget nogle stærke kompetencer på området. Det
betyder at, især de store, danske arkitektvirksomheder i
dag står stærkt i den internationale konkurrence, når det
drejer sig om energi- og ressourceoptimering.
”Vi er meget anerkendt for at være dygtige til at optimere
på ressourcerne. Det giver os en konkurrencefordel internationalt, hvor folk efterspørger vores kompetencer. Og
den efterspørgsel er stigende. Så vi kan ikke egentlig se
problemet i at man stiller høje krav. Det er godt. Det stimulerer folk til at være oppe på dupperne. ” (Peter Andreas Sattrup, Danske Ark)
Komponentkrav, i form af minimumsniveauer, sikrer
en vis kvalitet i byggeriet. De udgør også en fælles tråd
gennem hele byggeriets værdikæde. Derfor er de gode at
have. Hvis man helt fjernede komponentkravene i Bygningsreglementet, og i stedet opererede med en total
rammebetragtning for energibehovet, ville det kunne
resultere i nogle totaløkonomisk dårlige disponeringer.
Men med Bygningsklasse 2020, har selv de mest specialiserede og dygtige arkitekter vanskeligt ved at opfylde
energikravene med den nuværende bygningsteknologi.
”Det er lettere at sætte nogle minimumskrav, fordi så
er man sikker på at folk opfører sig på dén måde. Det er
bare ikke altid det fordrer de mest innovative og bæredygtige løsninger. Og vi er ved at komme til en grænse, i
forhold til energi, hvor det begynder at gøre lidt ondt på
helhedstankegangen. Vi synes det er ærgerligt at vi har
nogle CO2-venlige og helhedsorienterede løsninger som
ikke bliver honoreret, fordi de ikke bliver prioriteret i et
Bygningsreglement med fokus på energireduktion." (Jakob
Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects)
Det er vigtigt for arkitekterne, at der er mulighed for at
tage udgangspunkt i brugernes behov og komfort, når
de designer en bygning. Energioptimering er kun ét ud af
mange arkitektoniske hensyn. Komponentkravene sætter en defineret overligger, som begrænser mangfoldigheden og innovationen i designmulighederne. Så selvom
der generelt er tilslutning til at have komponentkrav, er
der dog nogle af de interviewede personer, som efterspørger en større fleksibilitet i kravene.
"Jo flere komponentkrav, jo flere bindinger ser vi på byggeriet. Vi ønsker en helhedstankegang - altså at der er et
stort keyboard med mange knapper man kan skrue på
samtidigt for at opnå den rigtige musik. Hvis alle tonerne
er sat, får man den samme rytme hver gang. Så får man
det samme bæredygtige byggeri. Der bliver ikke noget
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innovation på den måde, fordi overlæggeren bliver sat det
samme sted." (Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen
Architects)
Dem der efterspørger mere fleksibilitet ønsker, at det
bliver nemmere at kunne slække på energikravene enkelte steder i bygningen mod at stramme dem andre
steder. Det vil nemlig skabe større frihedsgrader i forhold
til at designe forskellige typer byggeri (fx beboelse vs
kontor). Den større kompensationsmulighed er der brug
for, når man gerne fx vil isætte mere glas end referencebygningen, for at øge brugskvaliteten af rummene med
mere dagslys. Fx kan det være attraktivt at have en lav
U-værdi på en facade, for at få et stort lysindfald.
Andre forholder sig mere skeptisk overfor at øge fleksibiliteten i komponentkravene, da der historisk set er dårlige erfaringer med fx at have mellemzoner uden klimastyring. Det fremhæves også, at manglende fleksibilitet
ofte skyldes mange forskellige årsager – ikke blot reguleringen i sig selv. Fx bliver der ofte sat tre-lags-ruder i alle
bygningens vinduespartier, selvom det ikke er nødvendigt for at opfylde kravene i Bygningsreglementet.
”Man er jo på vej væk fra komponentkrav, og det tror jeg
ikke man skal. Det er vigtigt at have nogle niveauer for de
forskellige bygningsdele. For hvis man laver en total rammebetragtning, kan man faktisk lave en dårligt isoleret
væg i ét rum - fordi man vil have et specielt udtryk - og så
kan man storkompensere et andet sted. Men det vil aldrig
være totaløkonomisk fornuftigt. For jo mere isolering man
putter i, jo mindre effekt får de sidste centimeter. ” (Mikael Koch, Træinformation)

KOMPAKTE KASSER MED
DÅRLIGT INDEKLIMA?
Grundlæggende har alle de interviewede personer den
holdning, at man optimalt set bør bruge arkitekturens
virkemidler til at reducere energibehovet i bygningen. Så
bygningen i sig kan opfylde energikravene i energirammen – uden hjælp fra teknik og el produktion. Men samtidig giver de fleste udtryk for at, så vidt Bygningsklasse
2020 gælder, er det ikke muligt at nå i mål uden at medregne VE-el. Derfor kan man ikke fjerne muligheden for
at medregne VE-el, og samtidig bibeholde den stramme
energiramme, uden store konsekvenser.
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I det optimistiske scenarie, kan det betyde et endnu
kraftigere skub til branchen i retning af bæredygtighed.
Hvis det ikke længere er muligt at opfylde energirammen
ved at opsætte VE-anlæg, bliver man nødt til at gøre sig
mere umage med at projektere et hus der fungerer. Det
kan således stimulere til øget innovation i byggebranchen.
I det pessimistiske scenarie kommer det derimod til at
spænde ben for innovationen og mangfoldigheden. De
tekniske forskrifter, der vil skulle til for at kunne designe
bygninger med så lavt energiforbrug, kan risikere at foreskrive en standardiseret og uniform tilgang til bygningsdesign der ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig.
"Jo mere vi standardiserer vores energikrav og indeklima,
jo mindre mangfoldighed får vi i arkitekturen og i den brugerkomfort vi tilvejebringer. Det synes vi, at vi skal passe
på med at gå på kompromis med." (Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects)
"Innovation i designløsninger skal stimuleres. Det er vigtigt at man holder det designmæssige mulighedsrum
stort og ikke kommer til at foreskrive løsningerne via den
måde man regulerer byggeriet på. Derfor er der brug for
performancekrav, ikke design forskrifter." (Peter Andreas
Sattrup, Danske Ark)
Risikoen ved at fjerne muligheden for at indregne VE-el,
uden samtidig at slække på energikravet er, at kravene
bliver opfyldt ved at overisolere bygningerne. Så vil man,
groft sagt, bygge ensartede kompakte kasser, hvor energieffektiviteten sker på bekostning af fx indeklima og
dagslysindfald.
"Hvis man skal nå i mål med 2020 uden VE, bliver det ligesom at bo nede i en plastikpose eller en flamingokasse.
Det kan man ikke rigtig forestille sig er rart, vel?" (Charlotte Algreen, Lejerbo)
"Energibehovet i bygninger skyldes først og fremmest behovet for et sundt indeklima, der understøtter brugernes
helbred og velbefindende, og dermed deres livskvalitet,
produktivitet og indlæringsevne. Energieffektivitet er ikke
et mål i sig selv, hvis ikke det er koblet til bedre indeklima
og oplevet kvalitet af vores fysiske omgivelser." (Peter
Andreas Sattrup, Danske Ark)
Jo skrappere energikrav til bygningerne, jo større bliver
behovet for at indsætte kompleks og automatiseret teknik i bygningerne. Men jo mere teknik en bygning inde-
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holder, jo dyrere og sværere er den at drifte - og jo mere
afhængig er den af brugernes adfærd. Hvis ikke brugerne
af bygningen formår at betjene teknikken i henhold til
formålet, kan energiforbruget svinge med flere hundrede
procent i forhold til beregningerne. Desuden gælder, at jo
mere automatiseret og skrøbelig teknikken er, jo kortere
forventet levetid har den. Hvilket igen øger levetidsproblematikken.

er ikke altid det funktionelt eller økonomisk optimale at
gå efter de sidste 2-3kilowatttimer pr kvadratmeter." (Peter Andreas Sattrup, Danske Ark)

"Jo større kompleksitet man putter ind i en bygning, jo
flere ting kan gå i stykker." (Charlotte Algreen, Lejerbo)

”Man kan diskutere om vedvarende energi skal være
bygningsintegreret, eller om man kan investere i det og
placere det på et stykke gold jord eller hvor det ellers står
bedst. På den måde kunne man godt forestille sig, at man
i højere grad brugte et kvotesystem. For det er jo dybest
set det som er konstruktionen allerede i dag, at man køber
energimæssigt aflad ved at installere et vedvarende energisystem. ” (Peter Andreas Sattrup, Danske Ark)

Holdningen til at fjerne muligheden for at medregne
VE-el produceret på eller ”nær ved” bygningen fra Bygningsreglementet, er forskellig blandt de interviewede.
Nogle synes det vil være en positiv udvikling. Dog under
forudsætning af, at energirammen fastsættes som et
minimum grundkrav til bygningers energikrav, der vil
kunne opnås af bygningen alene.
Andre sætter pris på muligheden af at kunne medregne
VE-elproduktion, da kompensationsmuligheden giver
større designfriheder til skabe en brugerorienteret og
funktionel bygning.
"Integrationen af vedvarende energisystemer, som en del
af muligheden for at opfylde Bygningsreglementets energikrav, giver større designfrihed. Der er altid modstridende
behov som skal afstemmes. Man har større frihed til at
designe bygningen på en måde som måske ikke er 110 %
energieffektiv, men som tillader at prioritere nogle sociale
og brugsmæssige kvaliteter, fx mere og bedre dagslys. Det
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Dog mener de ikke det er afgørende, hvorvidt VE-el produceres på eller ”nær ved” bygningen. El produktionen
kan i princippet lige så godt placeres et sted med mere
optimale forhold.

Flere af arkitekterne påpeger i øvrigt, at optimeringen af
drifts-energien i bygninger er nået så langt som muligt
med de nuværende forudsætninger. Der er behov for at
skifte fokus over på byggematerialerne - både på energien som bruges til at fremstille materialerne og energien
som bruges til at bortskaffe materialerne. Der er store
perspektiver i at anlægge et helikopterblik i branchen og
tænke materialernes levetid igennem fra starten af.
"Hvis vi laver livscyklusvurderinger på alt det vi bygger
med, og alle de materialer vi har, så har vi mere styr på
hvad vi laver. Og så kan det måske være lige meget, om
der er solceller på taget eller ej." (Charlotte Algreen, Lejerbo)

16

BILAG 6:
UDDRAG AF EKSEMPELSAMLING
FOR BYGNINGSKLASSE 2020
UDDRAG AF ENERGISTYRELSENS
EKSEMPELSAMLING VEDRØRENDE
BYGNINGSKLASSE 2020
Dette bilag indeholder de væsentligste uddrag fra eksempelsamlingen vedrørende Bygningsklasse 2020 som
kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som
giver en U-værdi på 0,14 W/m² K. Ydervægsfundamenter
er med 2 skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og
et linjetab på 0,13 W/m K. Terrændækket har en U-værdi
på 0,08 W/m² K svarende til 370 mm isolering udlagt på
kapillarbrydende lag, alternativt 900 mm letklinker eller
kombination af disse.
Vinduer har energimærke A. Større glasfelter er opdelt
med vandret og lodret post.

BYGNINGSKLASSE 2020 BASISHUS
- ENFAMILIEHUS
Her tages der afsæt i Bygningsreglementets komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at bygningen
opfylder energirammen for Bygningsklasse 2020.
Loftet isoleres med 400 mm isolering, svarende til en
U-værdi på 0,09 W/m² K. Der er tunge ydervægge med
letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte vinduer og på stuevinduet i østgavlen, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima
om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.
Udluftningsmulighederne om sommeren er forbedret ift.
2015 basishuset for at kunne opnå et typisk luftskifte
på 10 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest
kritiske rum, som er stuen.
Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 24
Basis 2020 med beregning af manko afhængig af forsyningsform
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Manko

Basishus med fjernvarme

55,2

0,8

0

34,6

+ 14,6

Basishus med naturgas

55,3

1,2

0

57,4

+ 37,4

0

18,8

0

33,8

+ 13,8

kWh/m² pr. år

Basishus med varmepumpe
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OPFYLDELSE AF BYGNINGSKLASSE
2020 - ENFAMILIEHUS
Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af

løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en
energifaktor på 0,6 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 1,8
for el.
Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 30
Eksempler på hvordan energirammen for Bygningsklasse 2020 kan opfyldes med fjernvarme
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

55,2

0,8

0

34,6

Energieffektiv bal. mek. vent., A+ vinduer og 8 m² solceller

33,4

0,0

0

20,0

- 14,6

Ekstra energieffektiv bal. mek. vent., let ydervæg med U-værdi
0,11 W/m² K, fundamenter med linjetab 0,10 W/m K, + 3,8 m²
glasparti mod syd og 5 m² solceller.

33,2

0,0

0

19,9

- 14,7

Ændring

kWh/m² pr. år
Basishus med fjernvarme

Ændring

Pakkeløsninger:

Tabel 31
Eksempler på hvordan energirammen for Bygningsklasse 2020 kan opfyldes med naturgas
kWh/m² pr. år
Basishus med naturgas

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

55,3

1,2

0

57,4

19,7

0,0

0

19,7

- 37,7

Ændring

Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv bal. mek. vent., A+ vinduer, solvarme til
rumopvarmning og varmt vand, fundamenter med linjetab 0,10
W/m K og 5 m² solceller

Tabel 32
Eksempler på hvordan energirammen for Bygningsklasse 2020 kan opfyldes med varmepumpe
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

0

18,8

0

33,8

Energieffektiv bal. mek. vent. og 8 m² solceller

0

10,3

0

18,5

- 15,3

12 m² solcelleanlæg

0

10,2

0

18,4

- 15,4

kWh/m² pr. år
Basishus med varmepumpe
Pakkeløsninger:

DET ØKOLOGISKE RÅD | BILAG TIL RAPPORT

18

BYGNINGSKLASSE 2020 BASISHUS
- RÆKKEHUS
Her tages der ligeledes afsæt i Bygningsreglementets
komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at
bygningen opfylder energirammen for Bygningsklasse
2020.

m² K. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K.
Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke.
Terrændækket har 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag og en U-værdi på 0,10 W/m² K.

Loftet isoleres med 350 mm isolering og U-værdi på 0,10
W/m² K.

Facadevinduer har energimærke A. Ovenlysvinduer har
Eref bedre end + 10 kWh/m².

Skråvæggene har 250 mm isolering og en U-værdi på
0,15 W/m² K.

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte vinduer i taget, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Trempelvæggene har 300 mm isolering og en U-værdi på
0,15 W/m² K.
Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250
mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, med en U-værdi på 0,17 W/
m² K. Der er tunge gavle med letbeton indvendigt, 250
mm isolering, tegl udvendigt og en U-værdi på 0,13 W/

Udluftningsmulighederne om sommeren er forbedret ift.
BR10 basishuset for at kunne opnå et typisk luftskifte på
7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.
Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 16
Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med beregning af manko afhængig af forsyningsform
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Manko

Basishus med fjernvarme

46,9

0,6

0

29,2

+ 9,2

Basishus med naturgas

48,6

1,2

0

50,8

+ 30,8

0

15,7

0

28,2

+ 8,2

kWh/m² pr. år

Basishus med varmepumpe

OPFYLDELSE AF BYGNINGSKLASSE
2020 - RÆKKEHUS
Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af
løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en
energifaktor på 0,6 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 1,8
for el. Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.
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Tabel 23
Bygningsklasse 2020 rækkehus med fjernvarme
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

46,9

0,6

0

29,2

29,2

1,0

0

19,3

- 9,9

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Ændring

48,6

1,2

0

50,8

17,0

0,9

0

18,6

- 32,2

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Ændring

0

15,7

0

28,2

Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation
samt 15 m² solcelleanlæg

0

10,7

0

19,3

- 8,9

60 m² solcelleanlæg

0

10,5

0

19,0

- 9,2

kWh/m² pr. år
Basishus med fjernvarme

Ændring

Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation samt 15 m²
solcelleanlæg

Tabel 24
Bygningsklasse 2020 rækkehus med naturgas
kWh/m² pr. år
Basishus med naturgas
Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv bal. mek. vent., solvarme til rumopvarmning
og varmt vand samt 20 m² solcelleanlæg

Tabel 25
Bygningsklasse 2020 rækkehus med varmepumpe
kWh/m² pr. år
Basishus med varmepumpe
Pakkeløsninger:
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BYGNINGSKLASSE 2020 BASISHUS
- ETAGEHUS
Her tages der ligeledes afsæt i Bygningsreglementets
komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at
bygningen opfylder energirammen for Bygningsklasse
2020.
Loftet har en U-værdi på 0,12 W/m² K, som normalt kan
opnås med 300 mm isolering. Der er tunge ydervægge

med beton indvendigt, 190 mm isolering, tegl udvendigt
samt monteringsbeslag og indklædning i vindues- og
dørfalse, som giver en U-værdi på 0,18 W/m² K. Kælderdækket har en U-værdi på 0,34 W/m², som normalt kan
opnås med 100 mm isolering.
Vinduer har energimærke A.
Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 21
Bygningsklasse 2020 basishus med beregning af manko afhængig af forsyningsform
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Manko

Basishus med fjernvarme

44,0

6,8

0

38,7

+ 18,7

Basishus med naturgas

44,2

7,1

0

57,0

+ 37,0

0

21,9

0

39,3

+ 19,3

kWh/m² pr. år

Basishus med varmepumpe

OPFYLDELSE AF BYGNINGSKLASSE
2020 - ETAGEHUS
Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af

løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en
energifaktor på 0,6 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 1,8
for el.
Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 28
Bygningsklasse 2020 etagehus med fjernvarme
kWh/m² pr. år
Basishus med fjernvarme

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

44,0

6,8

0

38,7

32,5

0,1

0

19,7

Ændring

Pakkeløsninger:
Fuld isolering, effektiv ventilation, bedre rørisolering, 6 m²
glasparti fra nord til syd pr. lejlighed samt 55 m² solcelleanlæg
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Tabel 29
Bygningsklasse 2020 etagehus med naturgas
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

44,2

7,1

0

57,0

19,8

0,0

0

19,8

- 37,2

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Ændring

0

21,9

0

39,3

Fuld isolering, effektiv ventilation samt 75 m² solcelleanlæg

0

10,8

0

19,4

- 19,9

110 m² solcelleanlæg

0

10,6

0

18,9

- 20,4

kWh/m² pr. år
Basishus med naturgas

Ændring

Pakkeløsninger:
Fuld isolering, A+ vinduer, effektiv ventilation, bedre rørisolering,
solvarme til rumopvarmning og varmt vand samt 85 m² solcelleanlæg

Tabel 30
Bygningsklasse 2020 etagehus med varmepumpe
kWh/m² pr. år
Basishus med varmepumpe
Pakkeløsninger:

BYGNINGSKLASSE 2020 BASISHUS
- KONTORHUS
Her tages der ligeledes afsæt i Bygningsreglementets
komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at
bygningen opfylder energirammen for Bygningsklasse
2020.
Taget har 350 mm isolering og en U-værdi på 0,11 W/m² K.
I gavlene er der tunge ydervægge med beton indvendigt,
190 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på
0,21 W/m² K.
Fyldningspartierne i facaderne har 300 mm isolering og
en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Kælderdækket har 100 mm isolering og en U-værdi på
0,34 W/m²K.
Der er mekanisk ventilation med varmegenvinding i kontorerne. Ventilationsanlægget er med variabel volumenstrøm styret af belastningen i kontorerne. Ventilationsraten er op til 2,1 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal af
hensyn til temperaturforholdene i rummene i sommerhalvåret. Den gennemsnitlige ventilationsrate om vinteren i brugstiden af hensyn til luftkvalitet er 0,9 liter/sek.
pr. m² opvarmet etageareal. Varmegenvindingen har en
temperaturvirkningsgrad på 70 % og effektiv automatisk
afisning. Ventilationsanlægget har et specifikt elforbrug
til lufttransport, SEL, på 1.800 J/m³. Anlægget kører om
natten i varme perioder. Der er automatisk styrede åbnere på udluftningsvinduerne, som fungerer i brugstiden
året rundt, hvis der bliver for varmt i rummene. Der er
udsugning uden varmegenvinding fra toiletter.
Energirammen er 25 kWh/m² pr. år.

DET ØKOLOGISKE RÅD | BILAG TIL RAPPORT

22

Tabel 25
Basis 2020 med beregning af manko afhængig af forsyningsform
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Manko

Basishus med fjernvarme

19,8

28,8

0

63,8

+ 38,8

Basishus med naturgas

20,6

28,9

0

72,7

+ 47,7

0

35,8

0

64,4

+ 39,4

kWh/m² pr. år

Basishus med varmepumpe

OPFYLDELSE AF BYGNINGSKLASSE
2020 - KONTORHUS

løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en
energifaktor på 0,6 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 1,8
for el.

Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af

Energirammen er 25 kWh/m² pr. år.

Tabel 30
Bygningsklasse 2020 kontorhus med fjernvarme
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

19,8

28,8

0

63,8

Effektiv mekanisk ventilation, kontinuerlig lysstyring efter dagslys
i 5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 300
m² solceller på taget.

23,7

4,9

0

23,1

- 40,7

Effektiv mekanisk ventilation om vinteren, naturlig ventilation
om sommeren dag og nat, kontinuerlig lysstyring efter dagslys i
5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 50 m²
solceller på taget.

23,7

5,9

0

24,8

- 39,0

750 m² solceller på taget

19,8

7,1

0

24,8

- 39,0

kWh/m² pr. år
Basishus med fjernvarme

Ændring

Pakkeløsninger:
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Tabel 31
Bygningsklasse 2020 kontorhus med naturgas
Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

20,6

28,9

0

72,7

Effektiv mekanisk ventilation, kontinuerlig lysstyring efter dagslys
i 5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 460
m² solceller på taget.

24,4

0,0

0

24,5

- 48,2

Effektiv mekanisk ventilation om vinteren, naturlig ventilation
om sommeren dag og nat, kontinuerlig lysstyring efter dagslys i
5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 240 m²
solceller på taget.

24,4

0,1

0

24,5

- 48,2

875 m² solceller på taget

20,6

1,8

0

23,9

- 48,8

Varme

El

Over
temp.

Energi
behov

Ændring

0

35,8

0

64,4

Effektiv mekanisk ventilation, kontinuerlig lysstyring efter dagslys
i 5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 300
m² solceller på taget.

0

13,3

0

23,9

- 40,5

Effektiv mekanisk ventilation om vinteren, naturlig ventilation
om sommeren dag og nat, kontinuerlig lysstyring efter dagslys i
5 zoner, - 50 % effekt til almenlys og arbejdslamper samt 80 m²
solceller på taget.

0

13,3

0

24,0

- 40,4

725 m² solceller på taget

0

13,4

0

24,1

- 40,3

kWh/m² pr. år
Basishus med naturgas

Ændring

Pakkeløsninger:

Tabel 32
Bygningsklasse 2020 kontorhus med varmepumpe
kWh/m² pr. år
Basishus med varmepumpe
Pakkeløsninger:
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BILAG 7:
BESKRIVELSE AF VE I BYGNINGSDIREKTIVET
Beskrivelse af EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU
Dette bilagsnotat beskriver de betragtninger og artikler i
EU’s Bygningsdirektiv 2010 (EBPD 2010) som er væsentlige i henhold til projektets formål.

INDHOLD
1. Bagvedliggende betragtninger
2. Næsten energineutrale bygninger
3. Beregningsmetode

1
BAGVEDLIGGENDE
BETRAGTNINGER
EBPD 2010 indledes med en række bagvedliggende
betragtninger, som skønt de ikke er juridisk bindende,
forklarer de grundlæggende intentioner og motivationer
som udgør forståelsesgrundlaget for direktivets artikler.
Herunder fremhæves de mest væsentlige betragtninger.

BETRAGTNING NR. 9 (L 153/14)
”Bygningers energimæssige ydeevne bør beregnes ved
hjælp af en metode, som kan differentieres på nationalt
og regionalt plan. Dette omfatter foruden bygningens
termiske egenskaber andre forhold, der spiller en stigende
rolle, for eksempel opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, bygningsdele,
der udnytter passiv opvarmning og køling, skyggeforhold,
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt dagslysindfald og
bygningens udformning. (…)”
I betragtning nr. 9 henstilles det, at bygningernes energimæssige ydeevne bør beregnes ud fra en metode
som kan skelne mellem forskellige forhold i lande og
regioner. Det gøres altså klart, at metoden til at beregne
bygningers energimæssige ydeevne, kan differentieres
på nationalt og regionalt plan under hensyntagen til
forskellige forhold. Blandt disse forhold er anvendelse
af energi fra vedvarende energikilder og anvendelse af
bygningsdele, der udnytter passiv opvarmning og køling.
Man vil sandsynligvis kunne argumentere for at krav til
bygningers energimæssige ydeevne må differentieres på
baggrund af forskelle som fx land/by, lokale vedvarende
energikilder og klima. Denne tese understøttes af formuleringen i Artikel 1, stk. 1: "Dette direktiv fremmer forbedring af bygningers energimæssige ydeevne i Unionen,
under hensyntagen til udeklima og lokale forhold, samt
indeklimakrav og omkostningseffektivitet."

BETRAGTNING NR. 8 (L 153/14)
”Foranstaltninger til yderligere forbedring af bygningers
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til klima og lokale
forhold samt indeklima og omkostningseffektivitet. Disse
foranstaltninger bør ikke påvirke andre krav til bygninger
såsom tilgængelighed, sikkerhed og bygningens tilsigtede
anvendelse”
I betragtning nr. 8 henstilles det, at der lægges vægt på
bl.a. omkostningseffektivitet og lokale forhold samt, at
de energimæssige forbedringer ikke bør ske på bekostning af andre bygningsmæssige krav og hensyn.

BETRAGTNING NR. 10 (L 153/14)
”Medlemsstaterne har eneansvaret for at opstille mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige
ydeevne. Disse krav bør sigte mod den omkostningsoptimale balance mellem investeringer og sparede energiomkostninger i hele bygningens levetid, uden at dette berører
medlemsstaternes ret til at opstille mindstekrav, der er
mere energieffektive end omkostningsoptimale energieffektivitetsniveauer. (…)”
I betragtning nr. 10 pålægges de enkelte lande at opstille
deres egne mindstekrav. I den forbindelse henstilles der
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til, at mindstekravene som minimum bør sigte mod det
omkostningsoptimale niveau, men gerne må være endnu
mere energieffektive. Det omkostningsoptimale niveau
defineres i direktivets Artikel 2, stk. 14, som: ”(…) det
niveau for energimæssig ydeevne, der fører til de laveste
omkostninger i løbet af den anslåede økonomiske livscyklus (…). Direktivets definition af omkostningsoptimalitet
beskrives mere uddybende i dette bilags kapitel 2. Det
der er vigtigt at fremhæve i denne sammenhæng er, at
omkostningsoptimalitet ifølge dette er en totaløkonomisk betragtning, som gælder for hele bygningens levetid - ikke kun levetiden på enkelte komponenter.

systemer ikke generelt udnyttes fuldt ud, bør alternative
systemer i nye bygninger overvejes uanset bygningernes
størrelse efter princippet om først at sikre, at energibehovet til opvarmning og køling er nedbragt til et omkostningsoptimalt niveau.”
I betragtning nr. 15 henstilles, at alternative energiforsyningssystemer bør overvejes for nye bygninger. Det bør
dog sikres, at energibehovet er nedbragt til et omkostningsoptimalt niveau. Det kan argumenteres, at der her
især tænkes på udnyttelse af lokale VE kilder som ikke,
eller kun vanskeligt, vil kunne flyttes eller udnyttes andetsteds, eksempelvis lokalt produceret overskudsvarme
uden for fjernvarmeforsynede byer.

BETRAGTNING NR. 14 (L 153/14)
”Kommissionen bør fastlægge rammerne for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale
niveauer for mindstekrav til energimæssig ydeevne. Medlemsstaterne bør benytte denne ramme til at sammenligne resultaterne med de mindstekrav til energimæssig
ydeevne, som de har vedtaget. Hvis der er betydelige
afvigelser, dvs. over 15 %, mellem de beregnede omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til energimæssig
ydeevne og de gældende mindstekrav til energimæssig
ydeevne, bør medlemsstaterne retfærdiggøre forskellen
eller planlægge passende foranstaltninger til at nedbringe
afvigelsen. Den anslåede økonomiske livscyklus for en
bygning eller en bygningsdel bør bestemmes af medlemsstaterne under hensyntagen til eksisterende praksis og
erfaringer med at definere en typisk økonomisk livscyklus.
(…)”
I betragtning nr. 14 henstilles, at der ved mere end 15 %
afvigelse på det gældende mindstekrav og det omkostningsoptimale niveau, bør planlægges foranstaltninger
til at nedbringe differencen. I den udstrækning differencen kan begrundes, vil den dog blive accepteret. Så rammerne for fastsættelsen af niveauet for mindstekrav er
ikke meget stramme.

BETRAGTNING NR. 15 (L 153/15)
”Bygninger påvirker energiforbruget i lang tid fremover. På
baggrund af den lange renoveringscyklus for eksisterende
bygninger bør nye bygninger, og eksisterende bygninger,
der undergår en større renovering, derfor opfylde mindstekrav til energimæssig ydeevne, der er tilpasset stedets
klima. Da mulighederne i alternative energiforsynings-
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BETRAGTNING NR. 16 (L 153/15)
”Større renoveringer af eksisterende bygninger giver uanset bygningernes størrelse anledning til at foretage omkostningseffektive indgreb for at forbedre bygningernes
energimæssige ydeevne. Af hensyn til omkostningseffektiviteten bør mindstekravene til energimæssig ydeevne
kunne begrænses til kun at gælde de af de renoverede
dele, der er mest relevante for bygningens energimæssige
ydeevne. Medlemsstaterne bør kunne vælge at definere
»større renoveringsarbejder« enten som en procentdel af
bygningens klimaskærm eller i forhold til bygningens værdi. Hvis en medlemsstat beslutter at definere større renoveringsarbejder i forhold til bygningens værdi, vil værdier
som forsikringsværdien eller den nuværende værdi baseret
på genopførelsesomkostningerne, eksklusive værdien af
den grund, bygningen står på, kunne anvendes.”
I betragtning nr. 16 henstilles, at mindstekravene for
eksisterende bygninger, uanset størrelse, begrænses til
kun at gælde de renoverede dele som er mest relevante
for bygningens energimæssige ydeevne. ”Større renoveringsarbejder” kan defineres enten som en procentdel
af bygningens klimaskærm eller i forhold til bygningens
værdi. Denne betragtning åbner således op for, at de enkelte landes definitioner af ”større renoveringsarbejder”
kan afvige fra den i direktivet fastsatte definition i Artikel 2, stk. 10: ” »større renoveringsarbejder«: renovering af
en bygning, der indebærer
a) at de samlede renoveringsomkostninger for klimaskærmen eller de tekniske bygningsinstallationer udgør mere
end 25 % af bygningens værdi eksklusive værdien af
den grund, bygningen står på, eller
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b) at over 25 % af bygningens klimaskærm renoveres.
Medlemsstaterne kan vælge at anvende mulighed a)
eller b).”
I en dansk fortolkning af direktivet er definitionen af
”større renoveringsarbejder” ændret, jf. betragtning nr.
16. I stedet for samlede totalkrav opereres der med krav
til de komponenter som udskiftes. Det åbner eventuelt
op for at andre forpligtelser også vil kunne erstattes af
komponentkrav.

der således fremlagt en samfundsøkonomisk snarere
end en bruger-betragtning. Det kunne tale for, at man
også i forhold til andre forpligtelser, herunder vedrørende
placering af VE anlæg vil kunne bruge samfundsøkonomiske betragtninger som grundlag for beslutninger.

2
NÆSTEN ENERGINEUTRALE
BYGNINGER

BETRAGTNING NR. 17 (L 153/15)
”Der er brug for foranstaltninger for at øge antallet af
bygninger, der ikke kun opfylder de nuværende mindstekrav til energimæssig ydeevne, men også er mere energieffektive og derved reducerer både energiforbruget og CO2
-udledningen. Med henblik herpå bør medlemsstaterne
udarbejde nationale planer for at øge antallet af næsten
energineutrale bygninger og regelmæssigt indberette sådanne planer til Kommissionen.”
I betragtning nr. 17 henstilles det, at landene går ud
over mindstekravene og også udarbejder planer for at
få flere ”næsten energineutrale bygninger”. ”Næsten
energineutrale bygninger” defineres, jf. Artikel 2, stk. 2.
som: ”(…) en bygning, der har en meget høj energimæssig
ydeevne. (…)”. I betragtning 17 fremhæves det, at målet
er tofoldigt – det er både en CO2-målsætning og en energieffektiviserings-målsætning. ”Næsten energineutrale
bygninger” vil således ikke kunne opnå denne status
udelukkende gennem indregning af VE.

BETRAGTNING NR. 28 (L 153/16)
”(…) Medlemsstaterne bør endvidere give arkitekter og
planlæggere mulighed for og tilskynde dem til omhyggeligt at overveje den optimale kombination af forbedringer
af energieffektiviteten, anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og anvendelse af fjernvarme og -køling
i forbindelse med planlægning, udformning, opførelse og
renovering af industri- eller boligområder.”
I betragtning nr. 28 henstilles der til at, planlæggere og
arkitekter klædes på til at indtænke blandt andet energi
fra vedvarende energikilder i forbindelse med nybygning
og renovering af industri- og boligområder. Vedvarende energikilder defineres i Artikel 2, stk. 6, som: ”(…)
ikke-fossile kilder (…)”. Idet der i direktivet fokuseres på
planlægningsfunktionen i forbindelse med byggeri, bliver
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Et væsentligt element i direktivet er indførelsen af en
næsten energineutral energiramme i hele EU. Dette kapitel omhandler direktivets bestemmelser vedrørende
"næsten energineutrale bygninger".

ARTIKEL 9, STK. 1, 2, 3 OG 6 (L 153/21)
"1. Medlemsstaterne sikrer,
a) at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest
den 31. december 2020, og
b) at nye bygninger, der anvendes og ejes af offentlige
myndigheder efter den 31. december 2018 er næsten
energineutrale.
Medlemsstaterne udarbejder nationale planer for at
øge antallet af næsten energineutrale bygninger. De
nationale planer kan indeholde mål, der er differentieret
efter, hvilken bygningskategori det drejer sig om.
2. Medlemsstaterne udarbejder desuden politikker med
den offentlige sektor som eksempel og træffer foranstaltninger, såsom fastsættelsen af mål, med henblik
på at stimulere omdannelsen af bygninger, der moderniseres, til næsten energineutrale bygninger (...)
3. De nationale planer skal bl.a. omfatte følgende elementer:
a) medlemsstatens nærmere anvendelse i praksis af
definitionen af næsten energineutrale bygninger, der
afspejler de nationale, regionale eller lokale forhold,
og med en talindikator for forbrug af primærenergi,
udtrykt i kWh/m 2 pr. år. De primærenergifaktorer, der
anvendes til at bestemme forbruget af primærenergi,
kan baseres på nationale eller regionale årsgennemsnit
og kan tage relevante europæiske standarder i betragtning
b) delmål for forbedring af nye bygningers energimæssige
ydeevne senest i 2015 (...)
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c) oplysninger om politikker og finansielle eller andre
foranstaltninger, der træffes i forbindelse med stk. 1
og 2, for at fremme næsten energineutrale bygninger,
herunder nærmere enkeltheder i nationale krav og foranstaltninger vedrørende brug af energi fra vedvarende
energikilder i nye bygninger og eksisterende bygninger,
der gennemgår større renoveringsarbejder (...)
6. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende kravene
i stk. 1, litra a) og b), i særlige og berettigede tilfælde,
hvor cost-benefit-analysen af den pågældende bygnings økonomiske livscyklus er negativ. (...)"
Ifølge EBPD 2010 skal alle nye bygninger senest i 2020
have et energiforbrug på næsten nul. For offentlige bygninger gælder dette krav fra 2018. Samtidig skal landene
træffe foranstaltninger med det formål, at bygninger
som renoveres også bliver opgraderede til næsten energineutrale bygninger.
Direktivet forpligter landene til at udarbejde nationale
planer for at fremme og forberede en introduktion af
”næsten energineutrale bygninger”, som udtrykt i Artikel
1, stk. 2: "Dette direktiv indeholder krav vedrørende (...)
nationale planer for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger". Planerne skal blandt andet indeholde
oplysninger om den praktiske udmøntning af definitionen på ”næsten energineutral”, delmål for forbedringer
af nye bygningers energimæssige ydeevne senest i 2015,
samt oplysninger om, hvilke politikker og finansielle
instrumenter der implementeres for at fremme næsten
energineutrale bygninger. Direktivet giver ikke nærmere
anvisninger på, hvordan planerne skal udformes.

fremgår ikke, at bygningens energibehov udelukkende
behøver at blive dækket af lokalt produceret VE.
Begreberne "på stedet" og "i nærheden" defineres ikke i
direktivet, og er således åbne for fortolkninger. På trods
af fordelene ved at producere energi på stedet, kan en
snæver fortolkning af begreberne potentielt føre til ineffektive løsninger. Dette i tilfælde hvor det vil være samfundsmæssigt mere omkostningseffektivt at producere
VE længere væk fra bygningen.
Samfundsøkonomiske forhold taler normalt for at placere elproducerende VE anlæg som solceller og vindmøller
andre steder end på eller nær beboelsesbygninger mv.
For solcelleanlæg kan det være store og mellemstore anlæg placeret på landjorden uden for byerne eller på taget
af staldbygninger mv. Vindmøllers energiproduktion falder i takt med landskabets ruhed, som typisk er stor i og
nær bebyggede områder.
Den danske målsætning om, at hele landets el- og varmeforsyning skal være fossilfri allerede i 2035 betyder, at
alle bygningers energibehov fra 2035 vil blive dækket af
energi fra vedvarende energikilder – uanset om energien
produceres lokalt eller længere væk. Det er derfor ikke
nødvendigt at fremme produktionen af VE på bygninger
yderligere i denne kontekst.
Det er i øvrigt vigtigt at hæfte sig ved at direktivets krav,
jvf. Artikel 1 og 9, kun omfatter at landene laver planer
for at øge antallet af næsten energineutrale bygninger.
Der bliver ikke stillet krav om hvordan energibehovet i de
næsten energineutrale bygninger skal dækkes, selvom
der dog i høj grad opfordres til at dette energibehov dækkes af VE i Artikel 2, stk. 2.

ARTIKEL 2, STK. 2 (L 153/18)
"»næsten energineutral bygning« defineres som: ”en
bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne,
fastlagt i overensstemmelse med bilag I. Den ubetydelige
eller meget lille energimængde, der kræves, bør i meget
væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller
i nærheden"

ARTIKEL 2, STK. 6 (L 153/18)

I Artikel 2, stk. 2, defineres begrebet "næsten energineutral bygning. I den forbindelse henstilles det, at den lille
mængde energi som "næsten energineutrale bygninger"
bruger, i så høj grad som muligt, dækkes af energi fra
vedvarende energikilder. Den vedvarende energi må gerne blive produceret på stedet eller i nærheden. Men det

I Artikel 2, stk. 6, defineres energi fra vedvarende energikilder. Der opereres med en bred definition som rummer
mange forskellige energiformer, herunder også VE-former som dårligt lader sig producere "på stedet" - fx havbaseret energi og vandkraft.
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"»energi fra vedvarende energikilder« defineres som:
”energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi,
hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse,
lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas"
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3
BEREGNINGSMETODE
Direktivet stiller minimumskrav som rammelovgivning
for både nye og eksisterende bygninger. Dette kapitel
omhandler direktivets bestemmelser vedrørende beregningsmetoden for mindstekrav.

ARTIKEL 1, STK. 2 (L 153/17 & 153/18)
"2. Dette direktiv indeholder krav vedrørende:
a) e n fælles overordnet ramme for en metode til beregning
af den samlede energimæssige ydeevne for bygninger
og bygningsenheder
b) anvendelse af mindstekrav til den energimæssige ydeevne for nye bygninger og nye bygningsenheder
c) anvendelse af mindstekrav til den energimæssige ydeevne for:
i) eksisterende bygninger, bygningsenheder og bygningsdele, der gennemgår større renoveringsarbejder
ii) bygningsdele, der udgør en del af bygningens klimaskærm, og som har væsentlig indvirkning på klimaskærmens energimæssige ydeevne, når de vedligeholdes eller udskiftes, og
iii) tekniske bygningsinstallationer, når disse installeres,
udskiftes eller opgraderes (...)
EPBD 2010 stiller, ifølge Artikel 1, stk. 2, krav til at bygningers energimæssige ydeevne beregnes ud fra fælles
overordnede rammebetingelser, samt at der indføres
mindstekrav for både nye og eksisterende bygninger. De
fælles overordnede rammebetingelser er beskrevet i direktivets Bilag 1:

I Bilag 1, stk. 4, som beskriver beregningsmetoden, pålægges det i beregningen at tage hensyn til den positive
virkning af fx elforsyningssystemer der bygger på VE men dog kun hvor det er relevant. Det er ikke klart, hvilke
kriterier der lægges til grund for at vurdere om det er
relevant eller ej. Direktivets betragtning nr. 8 henstiller
til at der bør tages hensyn til omkostningseffektivitet.
I samme ånd kunne man eventuelt argumentere for at
anvende samfundsøkonomiske kriterier som fx hensynet
til omkostningseffektivitet i energiplanlægningen.

ARTIKEL 4, STK. 1 (L 153/19)
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at der fastsættes mindstekrav til energimæssig ydeevne for bygninger eller bygningsenheder med sigte
på omkostningsoptimale niveauer. (...)
Ved fastsættelsen af krav kan medlemsstaterne sondre
mellem nye og eksisterende bygninger og mellem forskellige kategorier af bygninger.
Disse krav skal tage hensyn til almindelige indeklimabetingelser med henblik på at undgå mulige negative effekter
som for eksempel utilstrækkelig ventilation, samt til lokale forhold og bygningens anvendelse og alder.
En medlemsstat er ikke forpligtet til at opstille mindstekrav til den energimæssige ydeevne, der ikke er omkostningseffektive set over den anslåede økonomiske livscyklus. (...)"
Artikel 4, stk. 1, beskriver rammerne for fastsættelse af
mindstekrav. Sigtet er at opnå et omkostningsoptimalt
niveau. Hvorledes "omkostningsoptimalt niveau" skal
forstås, defineres i Artikel 2:

BILAG 1, STK. 4 (L 153/29)
"(...)I beregningen tages der, hvor det er relevant, hensyn
til den positive virkning af følgende forhold:
a) d
 en lokale soleksponering, aktive solenergisystemer og
andre opvarmnings- og elforsyningssystemer, der bygger på energi fra vedvarende energikilder
b) elektricitet fremstillet på kraftvarmeanlæg
c) fjernvarme- eller gruppeopvarmningsanlæg og fjern- eller gruppekøleanlæg
d) dagslysindfald."

DET ØKOLOGISKE RÅD | BILAG TIL RAPPORT

ARTIKEL 2, STK. 14 (L 153/18 & L 153/19)
"»omkostningsoptimalt niveau« defineres som: ”det niveau for energimæssig ydeevne, der fører til de laveste
omkostninger i løbet af den anslåede økonomiske livscyklus, hvor
a)	de laveste omkostninger er bestemt under hensyntagen til energirelaterede investeringsomkostninger, vedligeholdelses- og driftsomkostninger (inklusive energiomkostninger og besparelser, den berørte bygnings
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kategori, eventuelle indtægter fra produceret energi),
hvor det er relevant, og bortskaffelsesomkostninger,
hvor det er relevant.
b)	den anslåede økonomiske livscyklus er bestemt af hver
enkelt medlemsstat. Den refererer til den resterende
anslåede økonomiske livscyklus for en bygning, hvor
kravene til energimæssig ydeevne er opstillet for bygningen som helhed, eller til den anslåede økonomiske
livscyklus for en bygningsdel, hvor kravene til energimæssig ydeevne er opstillet for bygningsdele.
Det omkostningsoptimale niveau skal ligge inden for de
ydelsesniveauer, hvor cost-benefit-analysen beregnet over
den anslåede økonomiske livscyklus er positiv."
Ifølge definitionen i Artikel 2, stk. 14, er et omkostningsoptimalt niveau et niveau hvor cost-benefit-analysen
over den anslåede økonomis livscyklus er positiv og fører
til de laveste omkostninger i løbet af livscyklussen. Det
omkostningsoptimale niveau beregnes ud fra bl.a. indtægter fra produceret energi. Risikoen ved at subtrahere
den eksporterede energi fra bygningens energimæssige
ydeevne i beregningsmetoden, kan være at det bliver
svært at vurdere bygningens reelle energibehov. Samtidig kan det indebære, at fokus på energiproduktion
kommer til at fortrænge fokus på energieffektivisering
og reduktion af energiforbrug.

ARTIKEL 6, STK. 1, & ARTIKEL 7 (L 153/20 OG L 153/21)
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at nye bygninger opfylder de mindstekrav til
energimæssig ydeevne, der er fastsat i overensstemmelse
med artikel 4.
For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, at de tekniske,
miljømæssige og økonomiske muligheder for at benytte
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højeffektive alternative systemer som bl.a. dem, der er
anført nedenfor, overvejes, hvis de er til rådighed, og at de
tages i betragtning inden byggeriet går i gang:
a) decentrale energiforsyningssystemer baseret på energi
fra vedvarende energikilder
b) kraftvarme
c) fj
 ernvarme- eller gruppeopvarmningsanlæg eller fjerneller gruppekøleanlæg, navnlig sådanne, som helt eller
delvist er baseret på energi fra vedvarende energikilder
d) varmepumper."
"Når bygninger gennemgår større renoveringsarbejder,
træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at bygningens eller den renoverede dels energimæssige ydeevne opgraderes med henblik på at opfylde
de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der er fastsat i
overensstemmelse med artikel 4, for så vidt dette er teknisk, funktionelt og økonomisk muligt.
Disse krav anvendes for den renoverede bygning eller bygningsenhed som helhed. Endvidere eller som et alternativ
kan kravene anvendes for de renoverede bygningsdele.
(...) I forbindelse med bygninger, som gennemgår større
renoveringsarbejder, tilskynder Medlemsstaterne til, at
anvendelsen af højeffektive alternative systemer, jf. artikel
6, stk. 1, overvejes og tages i betragtning, for så vidt dette
er teknisk, funktionelt og økonomisk muligt."
I Artikel 6, stk. 1, & Artikel 7 pålægges medlemsstaterne,
ved nybyggeri samt renovering af eksisterende bygninger, at sikre mindstekravene opfyldt. Samtidig pålægges
det at højeffektive alternative systemer, som er til rådighed, tages i betragtning. Ved højeffektive alternative
systemer forstås fx decentrale energiforsyningssystemer
baseret på VE, men også mere centrale systemer som fx
kraftvarme. Det er således ikke et krav, at nybyggeri og
renoveringsarbejder skal være omfattet af energiforsyning baseret på VE der er produceret "på stedet" eller "i
nærheden".
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