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INDLEDNING
I forbindelse med arbejdet med udvikling af BR15, stod
det mere og mere klart, at der er behov for at gentænke
eller nytænke en række elementer i et kommende bygningsreglement frem mod 2020.

ningen, vil der ikke fremkomme samme forbedringer af
kvalitet, energiformåen, funktion, komfort og indeklima,
som hvis indsatsen i stedet blev fokuseret på forbedring
af selve bygningskroppen og dens installationer.

Der må derfor så hurtigt som muligt ses på justeringer
i BR20, så ændringer til Bygningsklasse 2020 i et kommende BR20 kan kommunikeres ud til byggeriets aktører
i så god tid som muligt.

Endelig er der ved introduktionen af EU’s Energiunion
lagt stor vægt på gennemførelse af energibesparelser.
Herunder er det præciseret fra Kommissionen, at et review af EU’s Bygningsdirektiv vil blive gennemført i 2016.

I processen med udvikling af BR15 blev der set stigende
problemer med at forskellige opvarmningsteknologier tillader medregning af forskellige grader af VE produktion
på egen matrikel, således at selve kravene i Bygningsreglementet til klimaskærmen tenderer til at blive forskellige alt efter, hvilken opvarmningsform, der vælges.

Det nuværende Bygningsdirektiv er imidlertid ufleksibelt
omkring indregning af VE. Der er derfor behov for fra
dansk side at få justeret Bygningsdirektivet under hensyn til at kunne ændre på reglerne i et kommende dansk
bygningsreglement mht. indregning af VE produceret på
matriklen eller ”nær ved” i energirammen, samt vedrørende formulering af energifaktorerne.

Kravene til medregning af VE-el-produktion på matriklen
– fastlagt i Lavenergiklasserne 2015 og 2020 – blev til i
en periode, hvor rammebetingelserne for især solceller
var markant anderledes end i dag.
Dernæst stod det klart, at hvis ”energirenovering” af
større og mindre bygninger udelukkende kan ”klares” ved
at opsætte VE-anlæg (især i form af solceller) på byg-

DET ØKOLOGISKE RÅD | SAMMENFATNING

Grundejernes Investeringsfond har valgt at støtte dette projekt, som har til formål at tilvejebringe et solidt
grundlag for justering af kravene om indregning af VE-el
produceret på matriklen eller ”nær ved” i energirammen
for nye bygninger – og ved renovering af eksisterende
bygninger – frem mod et kommende BR 20.
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RESUMÉ
De ambitiøse energirammer i bygningsreglementerne og
senest i BR15 skyldes i høj grad den politiske beslutning
fra 2008 om, at kravet til nye bygningers samlede energibehov skulle reduceres med 25 % i 2010, med yderligere
25 % i 2015 og endelig med 25 % i 2020. Dette skete med
vedtagelsen af BR10 og fastlæggelsen af de to frivillige
lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse
2020, som kom med fra 2011.
Opfyldelsen af den sidste af de tre gange 25 % blev dog
ved fastlæggelsen af kravene til Bygningsklasse 2020
vurderet til at være så skrap, at der for nye bygninger
efter Bygningsklasse 2020 ville fremkomme en ”manko”.
Dette skabte behov for indregning af produktion af el fra
vedvarende energianlæg på eller "nær ved" bygningen.
På denne måde blev også kravene i Bygningsdirektivet
om indregning af VE-produktion på eller "nær ved" bygningen opfyldt.
BR15 og Bygningsklasse 2020 tillader indregning af maksimalt 25 kWh/m² VE-el regnet i primær energi i energirammen. Og da energifaktorerne samtidig nedsættes
i både BR15 og yderligere i Bygningsklasse 2020, vil det
samlet betyde, at hvis den fulde mulighed for indregning
af VE-el i energirammen benyttes, vil det kun være komponentkravene, som vil begrænse, hvor meget varme
bygningen må tabe.
Vedvarende energiproduktion bør som udgangspunkt
placeres, hvor hensynet til omkostningseffektivitet og de
energimæssige hensyn tilsiger det, frem for at kræve at
VE absolut skal sidde på bygningerne. Dette vil dog ikke
forhindre, at der på trods af udtag af indregning af VE-el
i BR20 fortsat vil blive placeret VE-el-anlæg på bygninger.
Placering af VE-el er de facto dobbeltreguleret via de
økonomiske rammebetingelser og indirekte via energirammerne i Bygningsreglementet. Dette er uhensigtsmæssigt, ikke mindst da placering af vedvarende
energi på taget af bygningen ikke altid vil være den mest
hensigtsmæssige placering med hensyn til det samlede energisystem, eller den mest samfundsøkonomisk
optimale løsning. Man bør derfor fremover kun regulere
udbygningen af VE-el via afregningsreglerne og ikke via
bestemmelser i Bygningsreglementet.
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Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for
VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne (eller væsentligt reducere) muligheden for at medregne VE-el produceret på matriklen i
opfyldelsen af energirammen.
Udtages muligheden for at medregne VE-el i energirammen i et BR20, vil der fremkomme en manko i energirammen for standardbygninger, der præcis opfylder
komponentkravene. Skal denne manko fjernes uden indregning af løbende effektivisering af komponenter, må
energirammen for boliger hæves til 28 kWh/m² og for
kontorbyggeri hæves til 35 kWh/m².
Ved bortfald eller evt. reduktion af muligheden for indregning af VE-el vil det fortsat være nødvendigt med
en kompensationsmulighed for især større bygninger,
som af forskellige grunde (som f.eks. mindre optimal
placering, lokalplanbestemmelser, andre kvalitetskrav
som mere dagslys) ikke kan opfylde nuværende eller
kommende energiramme i BR20. Denne ”kompensation”
kan ske på en række måder, hvoraf nogle vil være mere
hensigtsmæssige i henhold til det danske energisystem
og mere omkostningseffektive end den nuværende mulighed med placering af VE-el produktion på eller "nær
ved" bygningen.
Da anvendelsen af VE-el produktion er vurderet til at
udgøre en omkostningseffektiv opfyldelse af stramme
energirammer, bør fjernelse af indregning af VE-el medføre en opjustering af energirammerne for de forskellige
typer af bygninger omfattet af Bygningsreglementet.
Justeringen bør ske således, at den ikke indirekte medfører yderligere økonomisk belastende stramninger til
klimaskærm og installationer ud over en justering efter
udviklingen i energieffektive bygningskomponenter.
En sådan ændring i det danske Bygningsreglement vil
være i modstrid med bestemmelserne i forordningen,
som følger EU’s Bygningsdirektiv. Der er derfor behov fra
dansk side for at få Bygningsdirektivet gjort mere fleksibelt på dette punkt.
Ændrede krav med ophør af mulighed for indregning af
VE-el produceret på matriklen eller ”nær ved” skal sammenkædes med den energipolitiske aftale af 2012 og
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den danske regerings (2011-2015) mål om, at det danske
energisystem skal være baseret 100 % på VE i 2050, og
at fossile brændsler skal være ude af el- og varmesektoren i 2035.
Gennemføres den besluttede danske omlægning af det
samlede el-system, er det ikke hensigtsmæssigt fortsat
at opstille et niveau for bygningers samlede energibehov
i Bygningsreglementet, som mere eller mindre direkte
kræver opsætning af VE-el produktion på bygningen eller
"nær ved".
Det vil derfor være nærliggende i Danmark gennem regulering i Bygningsreglementet fremadrettet at fokusere
på at sikre, at bygninger er energimæssigt optimale, og
at de bidrager positivt med f.eks. fleksibilitet til funktionen af energisystemet. Det sidste formål kunne f.eks.
tilgodeses ved at lade en ”kompensationsordning” for
ikke-standard store bygninger bero på evnen til fleksibilitet og lagring af energi i bygningen.
Placeringen af nødvendig produktion af VE-el bør overlades til den danske VE-målsætning om omstilling til
VE og de deraf følgende økonomiske rammebetingelser
i stedet for direkte og indirekte at søge også at regulere
dette i Bygningsreglementet.
Det betyder, at Danmark står i en særlig situation, idet
vi har besluttet at omstille hele vores energiproduktion
til at være baseret på vedvarende energi. Herved giver et
tilhørende yderligere ”krav” i Bygningsreglementet om
opsætning af VE på alle nye bygninger mindre og mindre
mening. Bygningsdirektivets krav til placering og medregning af VE på bygninger eller "nær ved" virker derfor
begrænsende for en eventuel fremtidig dansk politik om,
at VE-el skal placeres energimæssigt og omkostnings-
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mæssigt mest optimalt, hvilket ikke nødvendigvis er på
eller "nær ved" bygninger.
Også for eksisterende bygninger har et udtag af indregning af VE-el betydning, idet det også omfatter de to
frivillige renoveringsklasser. Her skal energirammen også
justeres for BR20, hvis de fortsættes her.
Særligt for forholdet mellem eksisterende bygninger, renoverede bygninger efter de frivillige renoveringsklasser,
samt nye bygninger har den danske reduktion af energifaktorerne for el og fjernvarme stor betydning.
Det vil således være sværere for en renoveret fjervarmeopvarmet bygning at få et optimalt energimærke end
for en tilsvarende ny bygning, da der med reglerne i BR15
skal anvendes en lavere energifaktor for fjernvarme på
0,8 ved nybyggeri mod en faktor på 1,0 ved renovering.
Fortsættes princippet om forskellige energifaktorer for
nye og eksisterende bygninger i BR20, vil der blive ganske stor forskel på kravene til bygninger for at opnå et
optimalt energimærke alt efter, om det er en eksisterende bygning, en renoveret bygning eller en ny bygning.
På denne måde vil et eventuelt udtag af VE-el af energirammen og bestemmelserne om reducerede energifaktorer skulle behandles på samme måde, så der sikres
lige vilkår mellem renovering og nybyggeri og, så fastsættelsen af energimærker sker på et sammenligneligt
grundlag.
Der er derfor et stort behov for yderligere at uddybe konsekvenser af udtag af VE-el og reducerede energifaktorer
frem mod et kommende BR20.
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0
BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV OG
PRODUKTION AF VEDVARENDE ENERGI
EU’s Bygningsdirektiv og tilhørende guidelines kræver,
at al produktion af energi på eller "nær ved" bygningen
skal tælles med i den samlede opgørelse af en bygnings
energiforbrug. Det betyder, at produktion af energi på
bygningen tæller lige så meget som reduktion af energibehov i selve bygningen.

Der er derfor behov for at fokusere på tre hovedspørgsmål:

Kravet er for så vidt ganske fornuftigt i lande, som ikke
omstiller deres samlede energisystem til vedvarende
energi, men bliver mere og mere ulogisk i lande, der som
Danmark er godt i gang med at omstille det overordnede
energisystem til vedvarende energi.

2.	Hvordan sikrer vi, at bygninger bedst muligt bidrager
positivt til det samlede energisystem?

Samspillet mellem selve bygningens energibehov og den
igangværende omstilling til vedvarende energi skal gerne
ske så optimalt som muligt for både energisystemets
funktion og anvendelsen af bygningerne – samt så omkostningseffektivt som muligt – frem mod Bygningsreglement 2020 og videre.
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1.	Hvordan sikrer vi den bedst mulige bygning til opfyldelse af de anvendelser, som bygningen er opført til
at kunne skabe rammer for?

3.	Hvordan sikrer vi, at de danske incitamenter til gennemførelse af omstillingen til vedvarende energi motiverer til, at det sker omkostningseffektivt frem mod
2050?
Disse spørgsmål er på forskellig vis behandlet i det følgende og i den tilhørende hovedrapport.

8

1
ENERGIKRAV I BYGNINGSREGLEMENT 2010
OG BYGNINGSREGLEMENT 2015
Den energipolitiske aftale fra 2008 blev indgået af et
bredt flertal i Folketinget. Med denne aftale blev det
politisk besluttet, at energiforbruget i nybyggeriet skulle
reduceres med 25 % i 2010, 25 % i 2015 og 25 % i 2020.
Altså en samlet reduktion på 75 %.
Disse politisk besluttede energisparemål er efterfølgende indarbejdet i bygningslovgivningen gennem skærpelse
af energikravene til nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Det er sket ved justering af BR10
fra 2011 og senest med BR15, der træder i kraft 1. januar
2016.
Da man nåede til at skulle fastlægge kravene i Bygningsklasse 2020 med yderligere 25 %, viste det sig svært at
nå i mål på en måde, som forekommer rimelig i faktiske
byggerier.
Yderligere stramning af isoleringskravene til ydervægge
og tag kunne kun give et lille bidrag, da klimaskærmen
ellers ville blive alt for tyk, og energiindholdet i de yderligere isoleringsmaterialer ville overstige energibesparelserne i drift.
Herudover har en række ”praktiske” problemer vist sig,
bl.a. i forbindelse med ønsket om energiøkonomisk ligestilling mellem varmepumper og fjernvarmeløsninger.

denne baggrund var kendte for en længere periode, gav
beslutningen i 2008 anledning til, at der i BR10 og BR15
blev fastlagt en række lavenergi- eller bygningsklasser,
som har peget fremad og dermed skabt en forudsigelighed i, hvordan den danske byggesektor skulle fokusere
sin udvikling.
For et typisk nybygget enfamilieshus er energirammen
således reduceret fra 84,7 kWh/m² i BR08 til 36,7 kWh/
m² i BR15. I Bygningsklasse 2020 er energirammen
reduceret yderligere til 20 kWh/m². Kravene for andet
nybyggeri samt for renovering af eksisterende bygninger er skærpet tilsvarende. Tallene kan dog ikke direkte
sammenlignes, da både energifaktorer (energifaktorerne
sammenvejer forskellige energiformer – se hovedrapport)
og mulighed for indregning af VE-el produceret på eller
"nær ved" bygningen er ændret i perioden og dermed
trækker i modsat retning af stramningen af energirammen.
Indførelsen af lavenergiklasser og bygningsklasser har
haft en meget positiv indflydelse på både udviklingen af
de enkelte bygningskomponenter og på efterspørgslen
efter nye bygninger med en bedre energimæssig formåen. Af det samlede nybyggede areal i 2015 skønnes over
halvdelen at ville blive opført i de to lavenergiklasser,
Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020.

Da de politiske krav til energiforbrug i bygninger på
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2
REGLER FOR INDREGNING
AF VE I ENERGIRAMMEN
VE-produktion på eller i nærheden af bygningen i form
af el og varme kan som hovedregel medregnes ved opfyldelse af bygningens energiramme under forskellige
begrænsninger i BR10 og BR15 og i Bygningsklasse 2020.
Der er imidlertid ikke nogen klar definition i Bygningsreglementet af, hvad der skal forstås ved ”i nærheden
af”, eller ”i tilknytning til” bygningen. Bygningsdirektivet
definerer det heller ikke.

I BR15 ændres muligheden for indregning af VE-el derfor.
Der indføres et generelt loft på medregning af VE-el på
25 kWh/m² pr år regnet i primærenergi. Dette betyder,
at der i BR15 kan indregnes VE-el på eller ”nær ved” matriklen på 10 kWh/m² ved en energifaktor på el på 2,5
til opfyldelse af energirammen, uanset om bygningen
forsynes via el til varmepumpe eller varmt vand fra fjernvarmen.

Energistyrelsen har på sin hjemmeside, defineret ”i nærheden” som ”i kommunen eller for en yderligt beliggende
bygning også en beliggenhed i umiddelbar nærhed af bygningen selvom denne placering er i nabokommunen”.

Indregning af 25 kWh/m² pr år regnet i primærenergi
gælder også for Bygningsklasse 2020. Her kan indregnes
en el-produktion på 13,9 kWh/m² til opfyldelse af energirammen, da energifaktoren for el samtidig sænkes fra
2,5 i BR15 til 1,8 i Bygningsklasse 2020.

Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan
dette ifølge BR15 indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne af bygningerne bidrager økonomisk
til etablering heraf. Ved beregningen tages der hensyn til
samtlige tab. Solvarmeanlæg, der etableres som led i en
ny bebyggelse uden for et fjernvarmeområde, kan medregnes. VE som f.eks. store varmepumper og solvarme
placeret i eksisterende fjernvarme kan ikke medregnes.

Samlet set betyder ændringer for indregning af VE-el og
reduktionen i energifaktorer i BR15 og Bygningsklasse
2020, at det mulige varmebehov for nye standardbygninger i praksis ikke vil blive begrænset af energirammen, hvis der opsættes maksimal produktion af VE-el på
eller "nær ved" bygningen. I disse tilfælde vil det alene
være komponentkravene, som sætter begrænsningerne
for, hvor meget varme bygningen må tabe.

I BR10 kunne VE-el produceret på eller "nær ved" bygningen indregnes i bygningens energiramme i det omfang, den producerede el erstattede bygningens forbrug
af el på årsbasis. Dette blev i 2012 justeret, således at
der herefter kunne indregnes den del af den producerede
VE-el, som havde tidsmæssigt sammenfald i timen med
forbruget til driften af bygningen.

Dette understreger, at det fremadrettet er nødvendigt
både at se på komponentkrav, samt vurdere om en generel indregningsmulighed af VE-el for alle nye bygninger
(og renoverede bygninger efter de nye frivillige renoveringsklasser) er det optimale både af hensyn til energisystemets funktion og omkostningseffektivitet og kvalitet
af byggeriet.

Med denne indregningsmåde blev det stadig tydeligere,
at bygninger forsynet med el til en varmepumpe fik fordele i forhold til bygninger forsynet med varmt vand fra
fjernvarme, som ikke kunne modregne det varme vand
med produktion af VE-el.
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n KONSTATERINGER 
1	Anvendelsen af energifaktorerne i opgørelsen af byg-

ningens energiforbrug vil ved forbedret energieffektivitet gavne de individuelle varmepumper, men ikke de
store varmepumper i fjernvarmesystemerne.

2	Bygningsdirektivets formulering om indregning af VE

produceret på bygningen eller "nær ved" skete bl.a.
med henblik på at udnytte fjernvarmesystemerne til
placering af VE. Ved udmøntningen i det danske Bygningsreglement er brugen af formuleringen "nær ved"
til udbygning med VE i fjernvarmen ikke muliggjort.

3	Fuld anvendelse af indregning af VE-el i energiram-

men vil betyde, at kravene til maksimalt slutforbrug
af varme via energirammen kun falder en smule fra
BR15 til Bygningsklasse 2020. Dette skyldes, at ændringer i energifaktorerne og i indregningen af VE-el
modvirker stramningen i energirammen. Endvidere
er varmepumperne løbende forbedret, så de leverer
mere varme med mindre el-forbrug.

4	Ved fuld anvendelse af indregning af VE-el vil det

være energikravene til bygningens komponenter, som
vil være begrænsende faktor for varmeforbruget. Disse krav er strammet fra BR15 til Bygningsklasse 2020.
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3
EL-PRODUCERENDE VE-ANLÆG
Kravene i Bygningsdirektivet skelner ikke mellem VE-el
og VE-varme produceret på eller "nær ved" bygningen for
medregning i energirammen.
Der er dog klare forskelle mellem VE-el og VE-varme, idet
al produceret og dermed medregnet VE-el måles, mens
dette ikke sker for VE-varme.
Den nye indregningsmulighed på i alt 25 kWh pr. m² i
BR15, Bygningsklasse 2020 og de frivillige renoveringsklasser omhandler derfor kun VE-el.
Indregningsmuligheden for VE-el kan ses som en privatøkonomisk fornuftig nødvendighed for at opfylde de
opstillede energirammer, og den kan ses som en indirekte støtte til solceller i bygninger. Besparelsen ved ikke at
investere i de mest energieffektive bygningskomponenter i selve bygningen kan i stedet bruges til investering i
solceller.
Det kan diskuteres om det giver mening, at opstille denne valgmulighed i Bygningsreglementet, hvis det i forvejen er brugerøkonomisk fordelagtigt at opsætte solceller
via støttereglerne.
Endvidere er der med timeafregningen for produceret
VE-el ikke længere sammenfald mellem de økonomiske
rammebetingelser og bestemmelserne i BR15.
Uanset om medregningsmuligheden af VE-el i Bygningsreglementets energiramme fastholdes eller ej, er der
fortsat en rimelig privatøkonomisk fordel ved at opsætte
solcelleanlæg på grund af direkte og indirekte tilskud og
det markante fald i priserne for solceller.

Tilskudsstrukturen tilskynder endvidere til indpasning af
batterier i private husstande med solceller. Med batterier
kan timesammenfaldet så at sige udvides, idet produktion fra solrige dagstimer kan ”forbruges” gennem
opladning af batteriet, som så kan afgive strømmen i
aftentimerne. Dette er på sin vis positivt for det samlede
energisystem, men effekten ville sandsynligvis kunne
opnås bedre og samfundsøkonomisk billigere, hvis batterierne var placeret energimæssigt optimalt i det samlede
energisystem.

n KONSTATERINGER 
5	Udbygning med VE-el opsat på bygninger er betyde-

ligt mindre omkostningseffektivt for samfundet end
udbygning med VE-el, hvor det er billigst og optimalt
tilpasset det samlede energisystem.

6	Forskelle i samfundets direkte eller indirekte tilskud
til VE-el (alt efter placering af disse anlæg) er ikke
begrundet i omkostningseffektivitet eller optimal
placering i forhold til det samlede energinet.

7	Al produktion af VE-el måles, hvorfor det er muligt

at adskille produktion af VE-el på bygninger fra bygningens faktiske el-forbrug. Ganske megen anvendelse af VE-varme i bygninger måles ikke, hvorfor det
ikke giver mening eller er muligt at udskille produktion af VE-varme fra bygningens faktiske varmeforbrug.

8	Placeringen af batterier i bygningerne sker på grund

af støttereglernes krav om timesammenfald. Reglerne for indregning af VE-el i Bygningsreglementets
energiramme har ingen betydning for placering af
batterier.
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4
VARMEPRODUCERENDE VE-ANLÆG
Muligheden for medregning af VE-varme i energirammen omfatter både varme leveret passivt og aktivt til
bygningen. Muligheden er ikke begrænset for VE-varme
produceret direkte til bygningen, men åbner også op for
VE-varme produceret "nær ved" bygningen. For medregning af VE-varme fra anlæg "nær ved" bygningen er det
i BR15 fastsat, at kun fælles solvarmeanlæg fratrukket
energitab ved leveringen m.v. kan medregnes i energirammen.
Der er altså ikke mulighed for at medregne solvarmeanlæg, som leverer til et fjernvarmesystem, som derefter
leverer til forbrugerne. Dette er i modstrid med tankerne
bag indsættelsen af muligheden for ”nær ved” i Bygningsdirektivet, hvor det netop var udnyttelsen af fjernvarmesystemer, som var hensigten.
Produktion, genvinding og anvendelse af varme produceret aktivt på VE-anlæg placeret på bygningen eller "nær
ved" måles ikke særskilt. Solvarmesystemer eller passivt
indfald af solvarme gennem vinduer føder typisk den
producerede varme direkte ind i bygningens varmtvandsbeholder eller varmesystem uden at blive målt.
I energirammen for en varmepumpeforsynet bygning
medregnes kun det el-behov, som en varmepumpe skal
bruge til at indhente og opgradere tiltrækkelig megen
omgivelsesvarme til at holde bygningen komfortabelt
opvarmet. Dette betyder, at jo bedre varmepumpen er,
dvs. jo mindre el den skal bruge for at skaffe den tilstrækkelige mængde varme, jo mere anvendt omgivelsesvarme kan så at sige modregnes i energirammen.

Heroverfor står fjernvarmen, som uanset hvordan varmen i fjernvarmesystemet fremskaffes er tillagt en energifaktor på 0,8 i BR15 og 0,6 i Bygningsklasse 2020.
Det betyder, at fjernvarmen (selv om varmeforsyningen
stammer fra en stor varmepumpe) vil blive stillet ringere
end en effektiv individuel varmepumpe med en SCOP
over 3,0.
Bygningsreglementets regler med energifaktorer betyder
således, at der er et klart incitament til installation af effektive individuelle varmepumper i hver bygning frem for
installering af store varmepumper i fjernvarmen, på trods
af at de store varmepumper giver større fordele bl.a. i
form af fleksibilitet til det samlede danske energisystem.
Reglerne betyder modsat også, at fjernvarmen (selv om
den produceres på flis og dermed burde have en energifaktor omkring 1,2) stilles betydeligt bedre med en fælles
energifaktor på 0,6 end individuel varmeforsyning med
biomasse, olie eller naturgas med en energifaktor på 1,0.

n KONSTATERINGER 
9	Energifaktorerne og deres justeringer i BR15 og

Bygningsklasse 2020 viser et stadig mere komplekst billede, som kan give tilskyndelse til uhensigtsmæssige valg af især varmesystemer.

10	Energifaktorerne er krævet i Bygningsdirektivet,

og de kan i princippet kun ændres fra standardfaktorerne i direktivet, hvis dette kan dokumenteres i
den faktiske nationale energisituation.
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l ANBEFALINGER 
A	Der bør igangsættes et arbejde med at beskrive

virkningen af de anvendte danske energifaktorer.
Arbejdet bør fokusere på, hvordan den danske fastsættelse af energifaktorer bedre kan understøtte
en omkostningseffektiv grøn omstilling af det danske energisystem.

B	Det bør vurderes, hvordan en mulig ny dansk an-

vendelse af energifaktorerne kan forenes med
kravene i Bygningsdirektivet og dermed, om der er
brug for fra dansk side at arbejde på at gøre national fastlæggelse af energifaktorer mere fleksibelt
fremover ved revisionen af Bygningsdirektivet – og
evt. også i VE-direktivet.
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5
FORDELE OG ULEMPER VED INDREGNING AF
VE-EL PÅ BYGNINGEN ELLER "NÆR VED"
Der er både fordele og ulemper ved at kunne indregne
el-produktion fra VE-anlæg i energirammen for nye og
renoverede bygninger.
Fordele:
Muligheden for indregning af VE-el i energirammen vil
alt andet lige bidrage til at øge VE-produktionens andel
af landets samlede energiforsyning.
Hvis investering i produktion af VE-el er mere (privatøkonomisk) rentabelt end merudgiften ved tilsvarende
energibesparelse ved forbedring af klimaskærmen, vil
muligheden kunne bidrage til et mindre fald i totalomkostningerne for de aktuelle bygninger.
Den privatøkonomiske fordel ved opsætning af VE-el
anlæg (solceller) kan medvirke til at fastholde den folkelige accept af den danske strategi for omstilling af det
samlede energisystem fra fossile brændsler til vedvarende energi.
Indregning af VE-el i energirammen kan være et incitament til udvikling og billiggørelse af klimaskærmselementer med indbyggede VE-anlæg. Det kan f.eks. være
tagelementer, vinduer eller andre bygningsdele med
indbyggede solceller.
Muligheden i de frivillige renoveringsklasser i BR15 for at
indregne produktion af VE-el efter samme regler, som for
opfyldelse af energirammen for nye bygninger, kan give
disse bygninger et bedre energimærke.

af fjernvarmeforsynede bygninger, som indirekte får
stærkere privatøkonomisk incitament til at investere i
klimaskærmen og bedre komponenter end bygninger
forsynet med varmepumpe. En fjernelse af muligheden
for indregning af VE-el i energirammen vil ikke udligne
denne forskel.
Da VE-el-anlæg har en levetid, som er væsentlig kortere
end bygningen som helhed, vil VE-produktionen fra et
givent anlæg uden krav til reetablering kun vare en begrænset årrække svarende til anlæggets levetid.
Muligheden for at medregne VE-el produceret "nær ved"
bygningen, skaber et behov for en klarere definition af
begrebet ”nær ved” bygningen, ligesom det er uheldigt,
at placering uden om fjernvarmesystemerne bliver tilskyndet. Der kan være et incitament til at etablere solceller for at opnå forbedret energimærke.
En fortsat mulighed for indregning af VE-produktion og
reduktionen af energifaktorerne vil medføre, at ved fuld
udnyttelse af medregning af VE-el for standardbygninger vil disse udelukkende være styret af komponentkravene. Dette vil betyde, at behovet for flere og strammere
komponentkrav øges for at kunne leve op til de energipolitiske mål for reduktion af energiforbruget i bygninger.
Og dermed at den fra mange sider mere fleksible tilgang
til komponentkrav gøres vanskelig.
Placering af solceller i nye bygningsområder kan give problemer for el-nettet og for driften af det samlede el-system, som skal kunne optage meget hurtige svingninger
i behov for tilførsel af el til de nye bygninger.

Ulemper:
Muligheden for medregning af VE-el kan føre til, at der
investeres i solceller frem for i forbedring af bygningens
klimaskærm og installationer. Dette er ikke nødvendigvis
samfundsøkonomisk optimalt.
Muligheden for indregning af VE-el giver via reglerne
i nettotimemodellen fortsat en forskelsbehandling
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Udnyttes taget på store bygninger til solceller, reduceres
muligheden for at bruge taget til sociale formål med
tagterrasser, eller udnytte taget til regnvandsforsinkelse
eller luftrensning.
Arkitekterne er på den ene side glade for muligheden for
at bruge produceret VE-el som et værktøj til at overholde
den stramme energiramme – især for Bygningsklasse

15

2020. På den anden side oplever de vanskeligheder med
at skulle integrere VE-anlæg på bygningen eller ”nær
ved” på en måde, der både sikrer kvaliteten af byggeriet
og som ser pænt ud.

n KONSTATERINGER 
11	Der er både fordele og ulemper ved en fjernelse af

muligheden for at indregne VE-el i energirammen.
Fordelene synes klart større end ulemperne.

12	Udmelding af kommende skrappe energikrav i god

tid som følge af den energipolitiske beslutning om
3 gange 25 % har skabt innovation i den danske
byggesektor.

13	BR15 forskelsbehandler ikke længere bygninger

opvarmet med varmepumpe eller fjernvarme med
indregningsmulighed for VE-el. Fastlæggelsen af
energifaktorerne forskelsbehandler fortsat, ligesom
de økonomiske rammebetingelser for ”tilskud” til
solcellerne gør det.

14	Arkitekterne er delte i holdningen til VE-el i ener-

girammen. På den ene side er det godt at have en
kompensationsmulighed med VE-el for store bygninger, som skal tilgodese mange kvaliteter. På den
anden side er det ikke let at integrere VE-el på en
arkitektonisk smuk måde.
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6
EFFEKTER AF BORTFALD AF MEDREGNING
AF VE-EL I ENERGIRAMMEN I BR20
I forbindelse med udarbejdelsen af kravene til Bygningsklasse 2020 gennemførte SBi i 2011 en beregning
af mankoen for opfyldelse af energirammen på basis
af komponentkravene. Denne beregning er eftervist af
Dansk Fjernvarme med en beregning fra Rambøll i juli
2015.
Sammenlignes disse beregninger med energibehovet i en
optimalt placeret bygning (eksempel taget fra Energistyrelsens eksempelsamling for Bygningsklasse 2020), som
lige netop opfylder komponentkravene, så ses det, at der
fremkommer en ”manko”.
Beregningen af denne ”manko” skal ses som en størrelsesorden. På den ene side vil der være almindeligt
anvendte komponenter, som er mere energieffektive end
forudsat i komponentkravene. På den anden side vil der
være bygninger, som af forskellige grunde kan have en
række betingelser eller begrænsninger som f.eks. i lokalplaner, geografisk placering eller ved krav om forbedret
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dagslysindfald fra bygherre, og som derfor vil have et
større behov for at kunne ”kompensere” for kravene via
opsætning af VE-el produktion.
Dette sidste gælder især større bygninger, hvor der i
dag anvendes VE-el fra solceller til opfyldelse af energirammen. Dette vurderes at være privatøkonomisk
billigere end yderligere forbedringer af komponenter og
klimaskærm.
Udtages muligheden for medregning af VE-el, kan der
blive tale om en vis fordyrelse af byggeriet, især der hvor
der ville være etableret solceller, hvis der ikke sker en
generel lempelse af energirammen ved bortfald af indregning af VE-el som mulighed.
Prisforskellen mellem VE-el og yderligere forbedringer i
bygningen – og dermed behovet for justering for at opveje ”mankoen” – må dog forventes at blive reduceret i
takt med den byggetekniske udvikling og evt. justering
af reglerne for afregning af VE-el-produktion.
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7
EFFEKTER AF BORTFALD AF VE-EL OG SKIFT
I ENERGIFAKTORER FOR EKSISTERENDE
BYGNINGER
Fjernelse af muligheden for at medregne VE-el i energirammen vil også have effekt for eksisterende bygninger.
Reglerne for medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen gælder på samme måde for de to frivillige
renoveringsklasser. Der skal således også justeres i energikravene for de to frivillige renoveringsklasser i BR15,
hvis disse skal videreføres i BR20.
Udtag af muligheden for VE-el vil rent regningsmæssigt
føre til et højere energibehov regnet i primær energi. Da
det er dette energibehov, som energimærkerne fastsættes efter, vil det betyde, at både nye bygninger og
bygninger, som renoveres efter en af de to frivillige renoveringsklasser (hvis de videreføres), vil få et beregnet
højere energiforbrug end eksisterende bygninger, som
allerede har medregnet VE-el i deres energimærke.
Det betyder, at enten må man leve med, at grundlaget
for energimærkningen af bygninger er lidt forskellig for
henholdsvis eksisterende bygninger med indregning af
VE-el eller nye bygninger eller bygninger renoveret efter
renoveringsklasserne. Eller også må man justere energimærkerne for eksisterende bygninger efterhånden som
de skal fornys, således at ingen nye energimærker indeholder medregning af VE-el. Problemet er dog næppe
stort.
Helt anderledes betydende er den løbende reduktion af
energifaktorerne for el og fjernvarme.
I BR15 fastlægges, at der skal anvendes forskellig energifaktor for fjernvarme, med 0,8 for nybyggeri og 1,0 for
eksisterende eller renoverede bygninger efter de to frivillige energiklasser.

Det betyder i praksis, at med samme energimærke for en
ny fjernvarmeforsynet bygning i BR15 og for en energirenoveret bygning efter de frivillige renoveringsklasser vil
den nye bygning kunne bruge 20 % mere fjernvarme end
den renoverede.
Modsat betyder det, at en energirenoveret bygning skal
være 20 % mere energieffektiv end en ny bygning for at
have samme beregnede primærenergiforbrug og dermed
få samme energimærke.
For Bygningsklasse 2020 reduceres energifaktorerne
yderligere markant for el til 1,8 og for fjernvarme til 0,6.
Hvis dette fastlægges på samme måde i et kommende
BR20 og eksisterende og renoverede bygninger efter
de frivillige renoveringsklasser fortsat skal anvende
de ”gamle” energifaktorer på 2,5 og 1,0, vil forskellen
mellem de faktiske energikrav til nye bygninger og ved
renovering af eksisterende bygninger blive ganske store
til fordel for nye bygninger og ulempe for renoverede
bygninger.
En fortsættelse af forskellige energifaktorer i et BR20
vil medføre en ganske stor forskellighed i grundlaget for
energimærkningen af eksisterende og nye bygninger.
Det gældende Bygningsdirektiv regulerer ikke en situation, hvor energifaktorerne fastlægges forskelligt efter
bygningens byggeår og bygningsreglement, men det må
formodes, at en situation med forskellige energifaktorer
– og dermed forskellige krav til primær energiforbrug og
forskellige grundlag for energimærkningen – næppe har
været hensigten med Bygningsdirektivet.

Det må forventes, at energimærkningen følger samme
princip og opdeling mellem nye og eksisterende bygninger.

DET ØKOLOGISKE RÅD | SAMMENFATNING

18

n KONSTATERINGER 

l ANBEFALINGER 

15	Et bortfald af muligheden for at indregne VE-el

C	Det bør i givet fald fremgå af Bygningsreglementet

16	Et bortfald af muligheden for indregning af VE-

D	Der bør gennemføres en analyse af konsekven-

til opfyldelse af energirammen for de to frivillige
renoveringsklasser vil medføre samme behov for
justering af energirammen i renoveringsklasserne
som for energirammen ved nybyggeri.

el til at opfylde energirammen kan enten føre til
forskellige grundlag for beregning af gamle og nye
bygningers energiforbrug eller komme til at påvirke
enkelte eksisterende bygningers beregnede energiforbrug.

og tilhørende vejledning, hvordan et udtag af muligheden for medregning af VE-el i opfyldelse af de
frivillige renoveringsrammer i Bygningsreglementet
skal indregnes i energirammen.

serne for anvendelse af energifaktorer ved en evt.
fortsættelse af de to frivillige renoveringsklasser
i et kommende BR20. Analysen bør vurdere enten
en fortsættelse med de ”gamle” energifaktorer
for beregning af energiramme i primær energi for
renoveringsklasserne eller en reduktion af energifaktorerne til hhv. 1,8 og 0,6 – også for renoveringsklasserne.

17	Skiftet i energifaktorer for nye bygninger, men

med fastholdelse for eksisterende bygninger, vil
skabe en større og større forskellighed mellem beregningsgrundlaget for energiforbruget – opgjort i
primær energi – i renoverede bygninger i forhold til
nye bygninger.

E	Der bør gennemføres en redegørelse for, hvad æn-

dringerne i energifaktorerne vil betyde for beregningen af det primære energiforbrug i bygninger
og dermed for energimærkerne for eksisterende og
nye bygninger.

18	Skiftet i energifaktorer i BR15 og Bygningsklasse

2020 vil have væsentlig betydning for fastlæggelsen af eksisterende bygningers primære energiforbrug og dermed for energimærkerne.

19	Skift i muligheden for medregning af VE-el i energirammen vil have betydning for fastlæggelsen af
bygningens primære energiforbrug for bygninger,
som hidtil har modregnet produktion af VE-el på
eller "nær ved" bygningen i dennes energibehov.



DET ØKOLOGISKE RÅD | SAMMENFATNING

F	Samme redegørelse bør omfatte betydningen for

energimærkningen af et udtag af muligheden for at
modregne VE-el i bygningens energiramme.

G	Det bør tydeligt fremgå i regler for energimærkeberegningen, hvordan skift i energifaktorer i BR15 og
Bygningsklasse 2020 samt mulighed for udtagning
af indregning af VE-el skal håndteres.
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8
GENEREL JUSTERING AF REGLERNE
I BR20 FOR INDREGNING AF VE-EL
Statens Byggeforskningsinstitut SBi har i 2011, og Rambøll i juli 2015, vurderet behovet for tilførsel af energi til
bygninger forsynet med hhv. fjernvarme og varmepumpe.
Bygninger, der lige netop opfylder de gældende komponentkrav m.v. for Bygningsklasse 2020 uden indregning
af VE-el produceret på bygningen eller ”nær ved”, vil have
behov for enten yderligere energibesparende foranstaltninger i bygningerne eller for, at der bliver slækket på
energiramme-kravene.

Antages det beregningsmæssigt, at effektiviteten af
nye bygningers klimaskærm mv frem mod 2020 i gennemsnit er forbedret med 3 kWh/m² for boliger mv og 6
kWh/m² for kontorer mv, vil energirammen skulle øges
fra 20 kWh/m² op til 24,3 kWh/m² for nogle boligtyper
bortset fra rækkehuse. For kontorhuse mv ville energirammen tilsvarende skulle øges fra 25 kWh/m² til 27,1
– 29,0 kWh/m².Beregningerne viser forskelligt kompensationsbehov pr. m² i de forskellige boligkategorier. Dette
kunne tale for en differentiering af energirammen for de
tre boligkategorier således at energirammen uden VE-el
øges for alle andre bygningstyper end rækkehuse.

Her kan tænkes to scenarier:
I.	Opjustering af energirammen i BR20 uden medregning af VE-el og uden hensyn til komponentforbedringer
2.	Opjustering af energirammen i BR20 uden medregning af VE-el med indregning af komponentforbedringer
Uden VE-el og uden ekstra tiltag, vil energirammen skulle øges fra 20 kWh/m² til mellem 21,2 og 27,3 kWh/m²
for boliger. For kontorhuset vil energirammen tilsvarende
skulle øges fra 25 kWh/m² til 33,1 – 35 kWh/m².
Der er ikke sket stramninger i de generelle komponentkrav til Bygningsklasse 2020 fra BR10 til BR15. Dette på
trods af, at en række komponenter både er blevet mere
energieffektive og billigere og for nogle allerede er blevet almindelig praksis for nye bygninger f.eks. af komforthensyn.

Såfremt der fortsat kun skal være to typer energirammer, foreslås 22 kWh/m² for boliger mv og 28 kWh/m²
for kontorer mv.
De helt tilsvarende argumenter kan anvendes til i stedet
at nedjustere den mængde VE-el, som kan indregnes i
energirammen.
Uden medregning af komponentforbedringer vil en
opfyldelse af mankoen betyde for boliger, at der skal
være mulighed for at indregne fra 2,2 til 13,1 kWh/m² og
kontorbygninger fra 11 til 18 kWh/m². Uden medregning
af komponentforbedringer vil en opfyldelse af mankoen
betyde for boliger, at der skal være mulighed for at indregne fra 2,2 til 13,1 kWh/m² og kontorbygninger fra 11 til
18 kWh/m².
Ved medregning af komponentforbedringer i den antagne størrelse vil boliger skulle have mulighed for at indregne op til 7,8 kWh/m² og kontorer mulighed for at indregne fra 3,8 til 7,2 kWh/m² VE-el regnet i primærenergi.

Herved synes der ikke nødvendigvis at være behov for
fuld kompensation for ”mankoen” i energirammen ved
bortfaldet af VE-el muligheden.
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n KONSTATERINGER 

l ANBEFALINGER 

20	En standardbygning, der overholder komponent-

H	Det bør undersøges, om det bliver muligt helt at

kravene, vil ikke kunne overholde energirammen i
Bygningsklasse 2020 uden yderligere tiltag.

udtage indregning af VE-el – og i givet fald bør
dette ske snarest muligt, og der bør fastlægges en
ny og højere energiramme med BR20 eller så snart
som muligt herefter.

21	Ved fuld forøgelse af energirammen svarende til

bortfald af indregning af VE-el vil energirammen
for boliger skulle forøges til 22 – 28 kWh/m² i 2020
og for kontorhuse op til 35 kWh/m2.

22	Der er en betydelig spredning af behovet for for-

øgelse af energirammen på bygninger til boligformål, idet rækkehuse kan klare sig med 23 kWh/m²,
enfamilieshuse har brug for 25 kWh/m² og etageboliger skal bruge godt 27 kWh/m².

I	Det bør vurderes, om der med fordel kan fastsættes yderligere differentierede energirammer med
en underopdeling af bygningstyperne.

J	Det bør vurderes i hvor stort omfang, der herudover
er brug for en ”kompensationsordning” for ikke-standard bygninger ved nybyggeri og ved renoveringer – især for de store bygninger – til at afløse
den nuværende mulighed for at opsætte VE-el ud
over dækning af den minimumsmanko, som den
generelle energiramme for standardbygninger er
fastsat efter.

23	Hvis man indregner tekniske energimæssige for-

bedringer i komponenter, vil behovet for forøgelse
kunne blive lavere.
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9
KOMPENSATIONSMULIGHEDER
FOR SÆRLIGE BYGNINGER
En generel fjernelse af muligheden for at indregne VE-el
i energirammen kan som nævnt medføre, at den fremtidige energiramme skal justeres opad eller at indregningsmuligheden af VE-el fastholdes med en reduceret
størrelse for standardbygninger.

5.	Oprettelse af en VE-fond, hvor der kan foretages
kompenserende indbetalinger ved manglende overholdelse af energirammen. Beløbene skal afpasses
efter behovet for investering i VE i energisystemet
for at kunne levere de nødvendige energimængder.

Dette løser ikke fuldt de mulige problemer for især større
bygninger med ikke-optimal placering og særlige krav,
som f.eks. mere dagslys med større vinduesarealer, til
brug af bygningen.

6.	Gennemførelse af dokumenterede energibesparelser
i andre (eksisterende) bygninger. Herved vil energibesparelser i eksisterende bygninger kunne fremmes.
Ulempen vil være, at der skal oprettes en form for
dokumentation, og dobbelttælling skal undgås, idet
nogle energibesparelser måske ville være blevet gennemført alligevel, og dermed ikke være additionelle.

Der er derfor brug for en ny eller justeret ”kompensationsmulighed” ved især større bygninger med særlig anvendelse og/eller ikke-optimale placeringsforhold el.lign.
Mulighederne for en ”kompensationsordning” kan f.eks.
se således ud:
1.	Tillade medregning af bygningers mulighed for fleksibel drift eller lagringsmuligheder samt lavtemperaturdrift og eventuelt initiativer til reduktion af tab i
bygningens distributionsanlæg eller energikonvertering i energirammen.
2.	Fastholdelse af den nuværende mulighed for indregning af VE-el produceret på eller "nær ved" bygningen
til opfyldelse af energirammen, men reduceret i forhold til de nuværende 25 kWh/m².
3.	Fastholdelse af muligheden for indregning af VE-el
produceret på bygningen med en reduceret størrelse
jf. ovenfor, men med en fjernelse af, at VE-el produceret "nær ved" kan medregnes.
4.	Kompensation for opfyldelse af energirammen udelukkende ved energimæssige forbedringer andre
steder i samme bygning. Dette vil sagtens kunne lade
sig gøre for små bygninger, men for store bygninger
kan det føre til både dyre og måske ikke særligt hensigtsmæssige ekstra krav.
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n KONSTATERINGER 
24	Især store bygninger indebærer forhold, som afvi-

ger fra standardbygningen, og som derfor kræver
en ”kompensationsmulighed” ud over en opjustering af energirammen, som netop dækker mankoen
mellem den nuværende energiramme og en standardbygning, der opfylder komponentkravene.

25	Der må forventes en justering af Eref for vinduer,
således at det nuværende teoretiske positive bidrag til en bygnings opvarmning justeres for nye
energieffektive bygninger. Herved vil et forøget
vinduesareal i praksis komme til at bidrage til at
forøge energiforbruget.

26	Anvendelse af muligheder for fleksibilitet og lag-

ring som ”kompensation” for ikke-optimale forhold
ligger fint i tråd med det ønske om bedre samspil
mellem energisystem og bygninger, som forventes
at vokse de kommende år.
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l ANBEFALINGER 
K	Såfremt det tillades i de to relevante EU-direktiver,

at medregning af VE-el udtages af energirammen,
bør der etableres en ”kompensationsordning” til
anvendelse for især store komplicerede bygninger,
som ikke direkte kan overholde en ny energiramme
(som kun justeres for bortfald af VE-el for standardbygninger, der overholder komponentkravene).

L	Der bør fokuseres på at undersøge, om en ”kom-

pensationsordning” kan baseres på at skabe incitament til at indarbejde maksimal fleksibilitet og
lagring både ved nybyggeri og ved større renoveringer.

M	Såfremt der ikke fremkommer en fleksibilitet i de

to direktiver, som tillader dansk udtag af medregning af VE-el, må der i stedet ses på en model, som
reducerer indregningsmuligheden af VE-el mest
muligt.
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10
EU’S BYGNINGSDIREKTIV
EU’s Bygningsdirektiv fastlægger en sammenhæng
mellem selve bygningens energiformåen og produktion
af vedvarende energi på bygningen eller "nær ved" til
opfyldelse af de samlede krav om næsten energineutrale
bygninger.
I teksten i Bygningsdirektivet henstilles til, at energiforbruget i de næsten energineutrale bygninger i så høj grad
som muligt, dækkes af energi fra vedvarende energikilder – herunder vedvarende energi produceret på stedet
eller i nærheden. Det fastslås, at al energiproduktion fra
VE på eller nær ved bygningen kan tælle med, hvor det
skønnes relevant og omkostningseffektivt. Begreberne
”på stedet” og ”i nærheden” defineres ikke i direktivet.
I den tilhørende delegerede forordning fra EU-Kommissionen strammes kravet til, at VE produceret på eller "nær
ved" bygningen skal fratrækkes fra bygningens primære
energibehov.
Denne sammenhæng er fastholdt med implementeringen i danske bygningsreglementer – og således også
fastlagt i både BR15 og i den nuværende Bygningsklasse
2020.
Selv med en udtagelse af medregningen af VE-el med
fuld kompensation for standardbygninger ved en forøgelse af energirammen i BR20, vil kravene til danske
næsten energineutrale bygninger fortsat ligge i den rigtig
gode ende sammenlignet med andre EU lande.

De overordnede retningslinjer for et dansk ønske til en
revision af Bygningsdirektivet må derfor blandt andet
tage udgangspunkt i:
1.	At Bygningsdirektivets rammer og krav fastlægges
tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne rumme mål og
regulering i et fremtidigt dansk bygningsreglement,
men også gennem energimærkeordningen som et
centralt værktøj.
2.	At Bygningsdirektivets rammer og krav fastlægges
tilstrækkeligt fleksibelt til, at det giver mulighed for
at imødekomme overordnede nationale hensyn om
samspil med energiforsyningen og sikring af omkostningseffektivitet i omlægning til en forsyning baseret
på vedvarende energi.
3.	At Bygningsdirektivets rammer og krav giver mulighed for større fleksibilitet i fastsættelsen af energifaktorerne
Der kan være et tidsmæssigt problem i den samlede
proces, idet revisionen af Bygningsdirektivet tidligst kan
foreligge i en revideret form i løbet af 2017. Dette kan
betyde, at udmelding til danske aktører om en mulig justering først kan ske, når Bygningsdirektivet er endeligt
vedtaget i EU, hvilket måske først sker langt inde i 2018.
Og så er det meget sent at komme med en udmelding til
byggeriets parter for justering af indregningsmuligheder
for VE-el allerede i et BR20.

Da Bygningsdirektivet står over for en revision i
2016/2017 er det vigtigt at sikre, at et dansk ønske om
at udtage VE-el i et kommende BR20, vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsdirektivet,
uden at dette svækker Bygningsdirektivets effekt i lande, som har et anderledes grundlag end Danmark.
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n KONSTATERINGER 

l ANBEFALINGER 

27	En positiv dansk indsats med indførelsen af flek-

N	Danmark bør arbejde for, at Bygningsdirektivets

sibilitet i det kommende Bygningsdirektiv vil først
være endelig klar tidligst ultimo 2018. Dette tidspunkt vil være for sent til en gennemgribende ændring i BR20, og skal derfor varsles hurtigst muligt
til en mulig indførelse f.eks. i 2022 eller 2023.

28	Den danske indmelding af næsten energineutrale

bygninger inkluderer mulighed for indregning af
VE-el på bygningen eller "nær ved". Udtages denne
mulighed skal indberetningen justeres.

29

rammer og krav fastlægges tilstrækkeligt fleksibelt ved revisionen til, at det giver mulighed for at
erstatte et krav om VE-el på alle bygninger med en
national strategi for og gennemførelse af en omkostningseffektiv omlægning til en samlet energiforsyning baseret på vedvarende energi.

O	Dette kan ske ved at indføre en fleksibilitet for

fastsættelse af krav til indregning af VE produceret
på eller "nær ved" bygningen i Bygningsdirektivet
afhængigt af landenes stade for den grønne omstilling til en energiforsyning baseret på vedvarende
energi. Det kunne f.eks. være, at for lande, hvor
elforsyningens indhold af VE overstiger 50 % gives
en fleksibilitet omkring kravet om medregning af
VE-el produceret på bygningen eller "nær ved".

 ygningsdirektivet i sin nuværende form tillader
B
ikke udtag af muligheden for indregning af VE-el
produceret på bygningen eller "nær ved".

30	Det nuværende Bygningsdirektiv er ikke fleksibelt,

således at det giver landene et reelt valg mellem
omstilling til VE i det nationale energisystem eller
på de enkelte bygninger, eller som omkostningsoptimale kombinationer heraf.

31

P	Der kan endvidere indsættes en paragraf i præam-

blen, hvor det påpeges, at bygningers medvirken til
optimal funktion af det samlede energisystem bør
forbedres ved, at bygninger gradvist tilføres muligheder for at agere fleksibelt og lagringsmæssigt
fornuftigt til fordel for funktionen af det samlede
energisystem.


Ikke
kun Danmark har problemer med kravet om
indregning af VE-el på eller "nær ved" alle bygninger.

Reguleringen via energirammer beregnet ud fra pri32	

mært energiforbrug og en række energifaktorer kan
vise sig på sigt at give uhensigtsmæssige effekter
for Danmark.

Q	Danmark bør arbejde for at skabe større fleksibilitet
i Bygningsdirektivet for anvendelse af energifaktorer med henblik på omkostningseffektivt at nå
nationale energipolitiske mål for bygningers energieffektivitet og energibehov.



R	Danmark bør alliere sig f.eks. med Tyskland for at

få indført en fleksibilitet i Bygningsdirektivet med
mulighed for at vælge at omstille det samlede
energisystem til VE i stedet for at placere VE på alle
bygninger.

S	Danmark bør arbejde for at skabe fleksibilitet for

en kommende yderligere justering af energifaktorerne i Bygningsdirektivet for at sikre en fremtidig
hensigtsmæssig tilskyndelse til at skabe de bedst
mulige bygninger funktionsmæssigt og økonomisk
under hensyn til omstillingen af det samlede danske energisystem til VE.
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11
EU’S VEDVARENDE ENERGI DIREKTIV
VE-direktivet indeholder også bestemmelser, som kræver, at medlemsstaterne indfører passende foranstaltninger i deres byggeforskrifter og –reglementer, som
øger andelen af alle former for VE i byggesektoren.

n KONSTATERING 
33	Med skiftet fra fordeling af VE-krav til alle med-

lemslande til en fælles EU forpligtelse afsøger
EU-Kommissionen med deres spørgeskema nye
muligheder for virkemidler til mere VE. Her peger
deres spørgeskema på et forstærket fokus på placering af VE på alle bygninger.

Der er dog mulighed for at tage hensyn til nationale forhold ved indførelse af sådanne foranstaltninger.
Det forventes således ikke, at bestemmelserne i VE-direktivet om bygninger og VE vil give problemer for en
dansk fjernelse af medregningen af VE-el produceret på
eller "nær ved" bygningen fra energirammen i de kommende danske bygningsreglementer.
Forud for revision af VE-direktivet har EU-Kommissionen
i 2015 iværksat en høringsrunde. Af spørgsmålene i denne høring fremgår det tydeligt, at Kommissionen leder
efter muligheder for at pålægge en udbygning med VE,
set i lyset af, at den nationale fordeling af VE-mål i 2030
ikke skal foretages på samme måde som for 2020-målene. Derfor lægges meget vægt på spørgsmål omkring
forbrugernes muligheder for at opsætte VE-el på egne
bygninger.



l ANBEFALING 
T	Danmark bør være opmærksom på at få indført

fleksibilitet også i VE-direktivet, så en omstilling af
det nationale energisystem til VE giver mulighed
for at fravælge VE-krav til alle bygninger.



Hvis denne tendens bliver bestemmende for Kommissionens forslag til nyt VE-direktiv, er der god grund til fra
dansk side at være meget opmærksom på, at der også i
det kommende VE-direktiv skabes de samme muligheder som i et revideret Bygningsdirektiv for fleksibilitet,
for udtag af indregning af VE-el i energirammen og for
fastsættelse af energifaktorer.
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