Søren Dyck-Madsens korte oplæg til paneldebatten i Fællessalen på Christiansborg den
12.11.13 til konferencen med titlen:

Grøn energi til område 4
Område 4 = bygninger uden for kollektiv forsyning med fjernvarme og naturgas = fokus på
varmesiden
Oplægget omfatter således ikke el-produktion centralt eller decentralt eller transport.
Oplægget medtager energieffektivitet på lige fod med VE-produktion
Problemfeltet her er de mere end 180.000 boliger i område 4 med oliefyr + de mange boliger
med direkte elvarme, som er en energimæssig og økonomisk dårlig varmeløsning.
Skal man debattere løsninger, så er det vigtigt at have viden om område 4: Hvor mange
bygninger taler vi om, hvor mange i landsbyer og hvor mange enkeltstående, hvilken stand de
er i, hvilken ejendomsværdi har de, hvilke indtægter har ejere og hvilken betalingsvillighed og
–mulighed vil der være til stede.
Jeg forsøgte at finde de oplysninger forud for konferencen, og fandt ikke meget – men dog en
rapport fra 2011, som nu er under opdatering via Energistyrelsen.

For det er meget forskellig bebyggelse med meget forskellige potentialer og styrker, der
findes i område 4. Og det er vigtigt at italesætte de svageste beboere, men også vigtigt at ikke
lade dem overskygge, at der er mange bygninger i område 4 med oliefyr eller direkte elvarme, som sagtens har ejendomsværdi og indtægt til at finansiere et skift til optimale
løsninger.

1. Først de små landsbysamfund tæt på storbyerne, hvor ejendomsværdien er høj og
beboerne har gode jobs og en god økonomi. Her er mange og optimale
løsningsmuligheder mulige – såsom energieffektivisering og jordvarmepumper som
individuelle eller fællesanlæg, inkl. solvarme. Kombinationen giver den bedste
bygnings- og bokvalitet.

2. Dernæst de mindre attraktive områder, hvor boliger ikke har samme ejendomsværdi,
men dog ligger i tilstrækkelig nærhed til lokale bycentre, så der er ejendomsværdier og
arbejds- og indtægtsgrundlag til at foreslå de optimale – og ofte mere
investeringstunge løsninger. Her kan f.eks. de mere basale energibesparelser og

initiativer som udefra-ejede varmepumpeløsninger være en rigtig god ide. Her kan en
”leasing model” for varmepumper være en god løsning.

3. Endelig har vi de mindst attraktive område, hvor helårsbeboede bygninger har lav
ejendomsværdi – 130.000 bygninger har en ejendomsværdi under 500.000 kr. og
dermed har de overordentlig vanskeligt ved at optage lån i bygningen – næsten uanset
stand.

A. Enkelte af disse områder er så heldigt beliggende, at de kan konvertere nogle af
disse bygninger til sommerbenyttelse, og herved kompensere for afvandringen fra
by til land. Og således undgå tomme forfaldne huse. Men sommerudnyttelse giver
også problemer – vi ser indimellem sommerbenyttede huse med meget høje
energiforbrug, og mange sommerhuse bruges lovligt af pensionister som
helårsbeboelse uden husene er isolerede som helårshuse. Her er ofte økonomi til
at foretage investeringer med den rigtige rådgivning.

B. Endelig har vi de bygninger, som udviklingen gør det svært at finde optimale
løsninger for. Bygningerne er ofte i dårlig stand. Fraflytningen fra dette område
efterlader tomme bygninger og har en tiltrækning for en befolkning, som ikke har
økonomi eller overskud til at gøre noget selv. En del bygninger skal på sigt rives
ned, og mange af de bygninger, som skal blive, har oliefyr eller direkte el-varme,
som bør og skal erstattes af bedre løsninger snarest muligt. Også fordi olie og el
opvarmning er rasende dyre måder at opvarme på.

Vinder- og taberområder
Første trin kan være at identificere muligheden for at skabe ”vindersamfund”, således at troen
på en fremtidig værdi af bygningerne kan åbne op for finansieringsløsninger.
Atter andre vil snart eller om få år skulle nedrives, da det ikke vil være realistisk at opgradere
bygningerne hverken energimæssigt eller kvalitetsmæssigt.
Modellen kendes fra vores biler, som går til ”syn” og kan det ikke betale sig at bringe op til
kravene, så skrottes bilen med en ”skrotpræmie”.

Planlæg for fraflytning
En systematisk planlægning af ”fraflytningsområderne” er en politisk håbløs sag, da alle gerne
vil skabe ”vinder-områder” men sværere at tage hånd om ”taber-områder”.
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Men ikke desto mindre kunne det være hensigtsmæssigt at lokale eller nationale politikere
faktisk begyndte at debattere i afviklingsplaner, som gennem nedrivninger af de ringeste
bygninger kunne gøre driften af udkantsområderne billigere, og som kunne skabe fornuftige
genhusningsmønstre i ”vinderbyerne”, som kunne styrke disse.
Modellen kendes jo f.eks. fra de sociale boligselskaber i byerne, som tager hånd om
problemerne der.

Det åbne land skal også forsyne byerne med VE
Det åbne land skal ikke bare forsyne sig selv med vedvarende energi – disse områder er en
vigtig brik i en billiggørelse af den danske energiomstilling gennem investeringer i
landbaserede vindmøller, og gennem produktion af bæredygtig biomasse til anvendelse i
kraftvarmeproduktion.
Generelt vil det dog være formålstjenlig med en klarere oversigt over det åbne land i forhold
til kvaliteten af bygninger, ejendomsværdier, beboere, forsyningsform m.v. så der var et
klarere beslutnings- og handlingsgrundlag til stede.
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