EN HALVERING AF
ENERGIFORBRUGET
I DANSKE BYGNINGER
FREM MOD 2050

INDLEDNING

Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af
aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som
det billigste virkemiddel både i energipolitikken og til
opnåelse af klimagasreduktioner. Klimakommissionen
pegede således på, at den omkostningseffektive vej frem
mod uafhængighed af fossile brændsler i 2050 gik over
mindst 50 % reduktion af energibehovet i alle sektorer.
En omstilling kræver investeringer, og bliver naturligvis
billigere jo flere af disse investeringer, som umiddelbart
er privatøkonomisk rentable. Her spiller reduktion af
energiforbruget en stor rolle, da der i mange tilfælde,
varierende fra sektor til sektor, kan peges på umiddelbar rentabilitet forstået som ”snæver rentabilitet”, hvor
investeringerne umiddelbart kan forrentes af de opnåede
energibesparelser.
Nyere international forskning viser, at for bygninger er
dette måske for simpel en tankegang. Den ”snævre rentabilitet” tager nemlig ofte afsæt i teoretiske beregninger af energiforbrug og besparelsespotentiale. Men
brugerne af de mindst energieffektive bygninger bruger
ifølge en hollandsk undersøgelse meget mindre energi i
praksis end det beregnede niveau.
Kan dette overføres til danske forhold, så må det forventes at rentabiliteten af investeringerne i bygningsforbedringer med energispareeffekt reduceres i den
”snævre rentabilitetsberegning”, mens en stor del af
investeringerne i stedet må tilskrives at have en stor
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positiv effekt for kvaliteten af bygningerne og for den
brugskvalitet, som brugerne fremover vil opleve. Og
denne positive effekt har en værdi for både ejere og
brugere af bygningerne. Det er dog ikke sandsynligt,
at en sådan bevidstgørelse om de ikke-energimæssige
forbedringer, som følger med energirenovering, i sig selv
vil være tilstrækkeligt til at få alle bygningsejere til at
foretage den nødvendige energirenovering. Derfor er der
behov for andre incitamenter.
Den nye betragtning på energispareindsatsen i bygninger
vil få betydning (ud over de tekniske tiltag) for vurderingen af rentabiliteten af energispareindsatsen, for hvilke
støtteformer, der må indfases for at nå målet i 2050
på den samfundsmæssigt mest omkostningseffektive
måde, og for italesættelsen og værdisætningen (”bred
rentabilitet”) af de samtidige opnåede bygningsmæssige
og brugermæssige kvaliteter.
Dette notat omhandler således bygningernes bidrag til
en omlægning af det danske energisystem frem mod
2050 på den samfundsmæssige mest omkostningseffektive måde – samt mulighederne for at gennemføre
dette.
Notatet opstiller 8 forslag til indsatser, som vil fremme
renovering af danske bygninger med væsentlig betydning for reduktion af energiforbruget og forbedring af
bygningens kvalitet og brugsværdi.
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ENERGIEFFEKTIVITETENS ROLLE I
ENERGIFORLIGET I 2012
Med energiaftalen af 22.3.2012 indgået mellem alle
Folketingets partier undtagen Liberal Alliance er der
sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn
omstilling med fokus på at spare på energien i hele
samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere
vindmøller og mere bioenergi.

energiforbruget med vedvarende energi. Det er ligeledes
en økonomisk fordel for virksomheder og husholdninger
i tider med stigende energipriser. Med de initiativer, der
ligger i aftalen, vil Danmark i 2020 have reduceret det endelige energiforbrug (ekskl. forbruget til transport) med
knap 7 pct. i forhold til 2010. Aftalen indeholder bl.a.:

Aftalen sikrer 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget
i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi
i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i
2020.

>	at energiselskaberne i endnu højere grad end i dag
skal arbejde for at realisere konkrete energibesparelser f.eks. gennem rådgivning og tilskud i bl.a. husholdninger og erhvervsliv,
>	at energiselskabernes årlige forpligtelse på området
øges med 75 pct. i perioden 2013-2014 og med 100
pct. i perioden 2015-2020 i forhold til forpligtelsen i
2010-12,
>	at der udarbejdes en samlet bygningsrenoveringsstrategi for den danske bygningsmasse, så den fremtidssikres over for stigende energipriser

Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille
hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og
transport) til vedvarende energi i 2050. Initiativerne i
aftalen skaber grøn vækst og beskæftigelse og tager
væsentligt hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne.
Energieffektivitet er i energiforliget en afgørende
forudsætning for at kunne dække stadig større dele af
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2
KLIMAKOMMISSIONEN ANBEFALEDE MERE
END EN HALVERING AF
ENERGIFORBRUGET I 2050
Regeringen nedsatte i 2008 Klimakommissionen, som
havde til opgave at komme med forslag til, hvordan
visionen om et Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer kan virkeliggøres. Klimakommissionen konkluderer i deres rapport ”Grøn Energi” fra 2010, at Danmark er
i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af
fossile brændsler inden 2050. Det kræver dog et energisystem, der er markant anderledes end i dag. Og det
kræver mindst en halvering af energiforbruget i 2050.
Klimakommissionen mener ikke, at det er muligt at sige
præcis, hvordan fremtidens energisystem vil udvikle sig
og finder det heller ikke afgørende for det videre forløb.
Men ifølge Klimakommissionen tegner der sig dog nogle
konturer i 2050, der er konsistente, herunder:

”Energiforbruget i boligerne skal være mere effektivt. Bedre isolering og effektive energisystemer
kan reducere energiforbruget til opvarmning i et
gennemsnitligt hus med 60 pct. og halvere det
gennemsnitlige energiforbrug i et elapparat, lige fra
lamper til vaskemaskiner. ”
”Energisystemet skal omlægges til el og baseres på
intelligent forbrug i hjemmene, i institutioner og i
virksomheder.”

Citater: SBi 2012:09: Task Force. Netværk for energirenovering - Indsamling og præsentation af eksisterende
kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

Klimakommissionens rapport
indeholder denne graf, som viser
den forventede og nødvendige
reduktion af det endelige energiforbrug i 2050 (rød) i forhold til
2010 (blå).
Kilde: ”Klimakommissionen”:
”Grøn Energi”, 2010

Opvarmning
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DET TEORETISKE OG DET FAKTISKE
ENERGIFORBRUG
De danske bygningsreglementer har over tid stillet krav
til et stadigt faldende energiforbrug til opvarmning og
varmt vand.

For et parcelhus på 120 m2 ser energikravene fra bygningsreglementerne således ud:

Bruttoenergiramme inkl. varmt vand
kWh/m2

Kilde: Statens Byggeforsknings institut

Energimærket til bygninger er opbygget, så det svarer til
kravene fra de nævnte udgaver af Bygningsreglementet.
Således vil bygninger opdelt efter energimærke bruge en

energimængde til opvarmning, varmt vand og en smule
fast el-forbrug efter nedenstående graf:

Typisk energimærke
kWh/m2

Kilde: Statens Byggeforsknings institut
(bemærkning – de to
forskellige tal for et
C-mærket hus skyldes
at både energikravene i
BR 85 og BR 95 placerer
huset i klasse C.)
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Statens Byggeforsknings institut supplerede i 2004 den
faktiske viden om energiforbrug og opførelsesår med
nedenstående grafiske oversigt over indrapporterede
beregnede energiforbrug i bygninger sammenholdt med
bygningens opførelsestidspunkt – og dermed også gæl-

dende bygningsreglementet. Grafen anvendes ofte til at
illustrere bredden af energisparepotentialet i bygninger.
Det skal bemærkes, at ”tætheden” af prikkerne er større i
det nederste interval, så det visuelle billede forstyrres af
relativt få bygninger med meget store forbrug.

Energiforbrug i eks. bygninger

Kilde: SBi’s opgørelse,
2004
Grafen ovenfor bygger imidlertid på indrapporterede
teoretiske beregnede energiforbrug i energimærkerne, og
tager derfor ikke højde for at bygninger i praksis bruges
meget forskelligt af brugerne.
En række undersøgelser af sammenhængen mellem det
beregnede energiforbrug ud fra en standardanvendelse af
bygninger og så det faktiske energiforbrug viser, at beboere
i boliger med meget højt beregnet energiforbrug i praksis

bruger meget mindre energi/varme end forventet. Modsat
viser undersøgelserne også, at beboere i meget energieffektive bygninger faktisk bruger lidt mere end beregnet.
Fænomenet, som kaldes ”Prebound effekten”, er først
grundigt undersøgt for nylig, men forklarer delvis, hvorfor de beregnede reduktioner i det faktiske energiforbrug
ved renovering af de energimæssigt ringeste bygninger
ikke realiseres efter renovering.

Actual and theoretical gas per m2 of dwelling consumption per energy label
Mean annual gas consumption per m2 of dwelling (m3/m2)

Faktisk forbrug
Beregnet forbrug

Kilde: Elsevier, Energy Policy 54 (2013):
Theoretical vs. actual energy consumption of
labeled dwellings in the Netherlands:
Discrepancies and policy implications D. Majcen,
L.C.M. Itard, H. Visscher
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Når man taler om den samlede effekt af ”Prebound” så
skal antallet af bygninger i de dårligste energiklasser
tages i betragtning. Den store mængde af hollandske

bygninger grupperer sig omkring energiklasse C og D,
hvor forskellen mellem beregnet og faktisk energiforbrug
ikke er nær så stort.

Frequency of energy labels in the sample and in The
Netherlands

Sample
All labelled dwellings
in The Netherlands

Kilde: Elsevier, Energy Policy 54 (2013): Theoretical vs. actual energy consumption of labeled dwellings in the Netherlands:
Discrepancies and policy implications D. Majcen, L.C.M. Itard, H. Visscher

Der findes ikke tilsvarende danske undersøgelser af sammenhængen mellem teoretiske beregnede energiforbrug
og de faktiske energiforbrug. De samlede beregnede og
faktiske danske energiforbrug i bygninger stemmer dog
nogenlunde overens.
Hvis tallene fra den meget store (200.000 boliger) hollandske undersøgelser kan overføres til danske forhold,
så bidrager de til en række forståelser af danske dilemmaer.
Energibesparelser ved renovering af især de energimæssigt ringeste danske bygninger kan være mindre end
beregnet. Potentialet opgøres ofte efter beregningsmetoder svarende til energimærkeberegningerne, som
vil overvurdere den reelle spareeffekt for disse bygninger,
især fordi beboerne ofte vil ændre adfærd og bl.a. opvarme flere rum og hæve rumtemperaturen i andre.
Dette betyder for det første, at det er vigtigt med
oplysning til beboerne om, at de ikke skal hæve rumtemperaturen, da dette både vil underminere den økonomiske besparelse og CO2-reduktionen. For det andet
skal der sættes meget mere fokus på renoveringernes samlede positive effekt for både reduktion af det
faktiske energiforbrug og for den bygningsforbedrende
indsats. For de energimæssigt ringeste bygninger må
man forvente en mindsket effekt i form af faktiske energibesparelser – selv om effekten skal søges fastholdt
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via det nævnte informationsarbejde. Men herudover vil
en sådan ”energirenovering” udover energibesparelsen
have en mindst ligeså stor effekt i form af forbedring af
bygningens kvalitet i form af bedre termisk indeklima,
mulighed for at opvarme flere rum til komforttemperatur, bedre indeklima generelt, bedre ventilation m.v.
Som følge heraf vil danske bygningsrenoveringer i de
energimæssigt ringeste bygninger formentlig have
en ringere ”snæver rentabilitet”, hvis værdien af den
foretagne investering kun sammenholdes med værdien
af besparelserne i energiforbruget. Det vil dog nok være
begrænset, hvor meget dette slår igennem. Modsat vil
der ofte kunne ses en god ”bred rentabilitet”, hvis også
forbedringer i bygningskvalitet og brugskvalitet medtages i den økonomiske kalkulation.
Denne konstatering kan have betydning for behovet for
finansiering, idet opfyldelse af den ”brede rentabilitet”
kræver en betalingsvillighed og -kapacitet fra bygningsejere og/eller offentlig side, da de bygningsforbedrende
og især de brugskvalitetsforbedrende elementer ikke
udmønter sig i direkte besparelser i udgifter, som med
energibesparelserne. Derimod kan de bygningsforbedrende kvaliteter og de bo-forbedrende kvaliteter have
stor værdi for både bygningsejere, bygningsbrugere og
for offentlige bygninger, hvor energiforbedringer kan
fremme arbejdsproduktivitet og indlæringsevne, samt
mindske sygefravær.
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DE DANSKE POTENTIALER FOR FAKTISKE
ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER
De grundlæggende potentialevurderinger for den energibesparende effekt af rentable renoveringer (”snæver
rentabilitet”) af den danske bygningsmasse bygger ofte
på opgørelser foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut. Potentialevurderinger baserer sig imidlertid på

data vedrørende bygningerne, men medtager ikke den
adfærdsmæssige effekt, som formentlig fører til, at
energispareeffekten og de økonomiske besparelser ved
energirenovering overvurderes, især for de energimæssigt ringeste bygninger.

Energy consumption (kWh/m2)
Single-family house

Building period
Citat: SBi 2012:09:
Task Force. Netværk for energirenovering - Indsamling
og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende
bygninger.

Energy consumption (kWh/m2)
Blocks of flat

Building
period
Ovenstående grafiske oversigt over bygningers energiforbrug og potentiale for reduktion opdelt i årtier efter energimærkerne stemmer ganske godt med Klimakommissionens anbefalinger om at energibesparelser i bygninger
skal bidrage med mindst en halvering af energiforbruget.
Hvis de fremkomne analyser om markante forskelle
mellem de beregnede energibesparelser og de faktiske
energiforbrug i de energimæssigt ringeste bygninger i
Holland og andre lande kan overføres til danske forhold,
så stiller dette nogle nye perspektiver for, hvordan vi kan
finansiere denne omstilling.
DET ØKOLOGISKE RÅD

For de energimæssigt ringeste bygninger er der risiko for,
at en mindre del af finansieringen for renoveringen kan
hentes gennem besparelser på energiforbruget, mens
en større del skal hentes ved at værdisætte de markante forbedringer i bygningernes kvalitet og brugernes
brugskvalitet. Dette kan være tilfældet selv om man
som nævnt søger at minimere adfærdsændringer i form
af højere rumtemperatur efter energirenovering – men
under alle omstændigheder må det forventes, at f.eks.
hidtil ikke-benyttede rum tages i brug i større omfang,
hvilket vil mindske den absolutte besparelse.
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BETYDNINGEN AF DE ”IKKE ENERGIMÆSSIGE
FORDELE” VED BYGNINGSRENOVERING
Der er i stigende grad fokus på problemer i bygninger
med træk fra utætheder og kuldenedfald, med kuldebroer og kolde flader og dertil ofte hørende mug og skimmeldannelse, med nedbrydning af facadebeklædninger,
med for lille dagslysindfald, med ventilation og med det
termiske indeklima.

Og omvendt - skal der ske en forstærket energispareindsats, skal der fokuseres på både det komfort- og sundhedsmæssige kvalitetsløft og på energirenoveringens
dobbeltfunktion som et middel til på en gang at hæve
bokvaliteten og give økonomisk ’tilskud’ til indsatsen via
energibesparelsen.

Stort set alle disse problemer kan imødegås eller helt
fjernes ved en renovering af bygningerne, hvor hovedfokus er på efterisolering af bygningen.

Bygninger med godt indeklima, god styret ventilation
og god adgang til dagslys skaber bedre helbred, bedre
arbejdsindsats og bedre indlæring. Vi skal i højere grad
italesætte energimæssige forbedring som en foranstaltning, som skal bringes i spil for at kvalitetsforbedre
bygningen og dermed beboernes livskvalitet.

Hvis løsning af problemerne kombineres med energibesparelser, vil dette bidrage til at gøre afhjælpningen af
problemerne billigere.

6
BETYDNINGEN AF AT ÆNDRE VANER
På trods af, at mange inderst inde godt ved, at en bygning har mangler, som burde udbedres, så er mange ejere
eller brugere af bygninger blevet så vant til manglerne, at
de ikke gør noget ved det. En nylig gennemført undersøgelse af Dansk Byggeri viser således, at beboerne
generelt opfatter deres bolig i bedre energimæssig stand
end energimærket angiver. Beboerne har i stedet så vidt
muligt kompenseret for manglerne ved varm påklædning
om vinteren, ved aflukning af rum, som er for dyre at opvarme, ved aflukning af ventilationsspalter, placering af
møbler væk fra kolde flader, ved anvendelse af kunstigt
lys i stedet for dagslysindfald – eller i værste fald ved
jævnlige afvaskninger af mug og skimmeldannelse m.v.
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Når sådanne vaner er etableret, så opstår en vis ”blindhed” for, hvor god bygningen egentlig kan blive at bo eller
arbejde i. Og det kan være svært at trænge igennem
med budskaber om, at manglerne faktisk kan udbedres,
og at bygningen herefter bliver meget bedre og sundere
at bo eller arbejde i. Det er simpelthen svært at påvise
indeklima-og energimæssige mangler i en bolig på
visuelt let forståelig form.
Der er derfor brug for en markant styrket indsats for at
påvise komfortproblemer og gøre disse afhjælpninger
af komfortproblemer i bygninger til en drivende faktor
for at gennemføre de energiforbedringer, som netop kan
afhjælpe komfortproblemerne.
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EU’S BYGNINGSDIREKTIV OG BEHOVET FOR
DYBE RENOVERINGER
EU’s bygningsdirektiv stiller krav til renovering af bygningsmassen. Først og fremmest sætter direktivet krav
til, at nye bygninger frem mod 2020 får krav til at være
”næsten-nul-energi” bygninger. Dette krav har Danmark
formentligt opfyldt, når den vedtagne lavenergiklasse
2020 bliver standardkravet for nye bygninger.
Som følge af EU-direktivet er der i Danmark trådt nye
energiregler i kraft på en række områder:
>	En ny energimærkningsordning med en række
ændringer og forbedringer
>	Særlige regler for energimærkning af offentlige
bygninger og af store bygninger
>	Nye tillæg til bygningsreglementerne med øgede
energikrav til nybyggeriet og indførelse af to nye
lavenergiklasser
>	En ny eftersynsordning for kedler og varmeanlæg
>	En ny eftersynsordning for ventilations- og klimaanlæg
Bygningsdirektivet beskæftiger sig imidlertid også med
renoveringer, idet der stilles krav til ambitiøse og dybe
renoveringer og at der ved fastlæggelsen af ”dybden” af
renoveringsindsatsen skal foretages sammenlignende
samfundsøkonomiske beregninger i forhold til en række
referencebygninger.
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ØKONOMIEN ER EN BARRIERE, SOM SKAL
OVERKOMMES
Investeringer i kvalitetsfordring af
bygninger og reduktion af bygningernes energiforbrug vil både gavne bygningsejerne og bygningsbrugerne og
give økonomiske fordele for samfundet.
Kortsigtede rentabilitetsvurderinger af
private investeringer fører formentlig
ikke til den mest omkostningseffektive vej til en halvering senest i 2050.
For i disse beregninger vil de tilhørende gevinster for samfundet ikke blive
indregnet. Alternativet til en halvering
af energiforbruget i de danske bygninger vil være en stærkere udbygning
med vedvarende energi til produktion
af den ”manglende sparede energi”.
Da en øget udbygning med vedvarende energi er dyrere end en dybere
energirenovering, så vil der påføres
samfundet en omkostning, som bør medtages i en samfundsøkonomisk vurdering. En simpel privatøkonomisk
rentabilitetsvurdering vil derimod ikke give et retvisende
billede.
Ensidig fokus på kortsigtede private rentabilitetsberegninger vil føre til, at investeringerne i energirenoveringer
bliver for lave, og det vil ikke være samfundsøkonomisk
optimalt i forhold til at nå det fastlagte politiske mål om
fossilfrit eller 100 % vedvarende energi forsynet samfund
i 2050.

Gennemførelse af private energirenoveringer medfører
betydelige økonomiske fordel for samfundet.
Kilde: Oplæg på Midtvejskonference for bygningsrenoveringsstrategien, 6.2.2013 om: ”Incitamenter og virkemidler
til fremme af energibesparelser i bygninger”, Ole Michael
Jensen, SBi

Der bør derfor opstilles en langsigtet plan, der sikrer et
investeringsniveau, som minimerer omkostningerne for
samfundet til at gennemføre den planlagte og vedtagne
energimæssige omstilling frem mod 2050. Heri må indgå
tilskudsmuligheder, som kan sikre, at hensyn til privatøkonomisk rentabilitet ikke underløber det energibesparelsesniveau i bygninger, som er optimalt for at nå
den samfundsmæssigt billigst mulige omstilling.
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JOBSKABELSE I ENERGIRENOVERING
Energirenovering har en væsentlig positiv effekt på
jobskabelse, samfundsøkonomi og konkurrenceevne – og
effekten kan blive endnu større, hvis der skrues op for
energirenoveringerne på det rigtige tidspunkt i bygningernes levetid.
Især for øjeblikket er der behov for fokus på etablering og
fastholdelse af arbejdspladser i Danmark. Med de rigtige

krav til energirenoveringer og til uddannelsesniveau hos
danske rådgivere og håndværkere vil der kunne skabes
og fastholdes mange varige arbejdspladser i årtierne
frem til 2050.
Skabelsen af disse arbejdspladser vil spare store beløb
for det danske samfund på ledighed og deraf følgende
sociale problemer.

10
REDUKTION AF ENERGIFORBRUG KAN
KOMBINERES MED FORBEDRET
INDEKLIMA
Energirenoveringsindsatsen skal ses i nøje sammenhæng
med de øvrige nødvendige vedligeholdelses- og kvalitetsforbedrende indsatser, som over årene skal ske i den
danske bygningsmasse. Behov for forbedret indeklima,
sundhed, komfort, indlæring og arbejdskraftsproduktivitet skal løses sammen med at energibehovet reduceres
til højst det halve.
Ofte er det problemer med vedligeholdelse eller indekli-
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ma, eller ligefrem med udlejning, som udløser ønsket om
en renovering. Og meget ofte er svaret at energirenovere
i kombination med forbedringer på de andre elementer.
Når dette behov for renovering udløses skal det sikres,
at bygningens energiforbrug bringes så langt ned, som
muligt, da en omfattende renovering kun gennemføres
ganske få gange i en bygnings levetid. Samtidig kan
det kombineres, så det giver øgede fordele på de andre
renoveringselementer også.
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11
BOLIUS UNDERSØGELSEN

Bolius har spurgt 3000 bygningsejere om, hvad der skulle
til før de ville energirenovere deres bygning.
Topscorerne var, at der skal indføres en tilskudsordning,
og at der skal gennemføres en ”forgrønnelse” af ejendomsbeskatningen, så bygninger med lavt energiforbrug
skal betale mindre i skat.
Bygningsejerne har altså meget fokus på de økonomiske
virkemidler, men dernæst på forbedringer af bygningskvalitet og brugskvalitet.

”Hvad motiverer dig til at få igangsat en energirenovering?” (3150 svar)

Kilde: ”Bolius Boligejerundersøgelse 2013”,
Bolius 2013

DET ØKOLOGISKE RÅD
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Svarene viser, at boligejerne vægter, at økonomien skal
være på plads. Men boligejerne har faktisk også forstået
den tætte sammenhæng mellem energimæssig forbedring og bedre komfort og indeklima. Men svarene stiller
tvivl om, hvorvidt at det er besparelsen fra mindskede
udgifter til energikøb efter en renovering, som skal dække hele renoveringsindsatsen, eller om fremtidssikring og
forbedring af komfort m.v. også tillægges en selvstændig
økonomisk værdi.

Dette understreger behovet for, at de professionelle byggeaktører i langt højere grad sammenkæder deres budskaber, således at bedre komfort og indeklima mindst
sidestilles med energibesparelser. I en række tilfælde bør
forbedringer i bygningens brugskvalitet faktisk anvendes
som trækkraft for gennemførelsen af energirenoveringer.
Disse kan så levere forbedringerne og samtidig levere en
del af finansieringen via sparede energiudgifter.

”Hvad kan få dig til at gennemføre en energibesparelse?” (3150 svar)

Kilde: ”Bolius Boligejerundersøgelse 2013”,
Bolius 2013

Af disse svar ses, at positive økonomiske virkemidler
som tilskud og nedslag i ejendomsskatten naturligt
vægtes højt. Her er det tydeligt, at ”værdien” af de bløde
forbedringer, som indeklima og komfort ikke medregnes
– formentlig fordi den eksisterende viden hos svareren
om værdien heraf ikke er til stede i tilstrækkelig grad.
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Der er derfor behov for at fremhæve, at forbedringer i
brugskvaliteten faktisk også kan omregnes til en økonomisk værdi på lige fod med ”værdien” af nyt køkken og
bad m.v.
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12
BYGNINGSRENOVERINGSSTRATEGIEN

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard nedsatte i 2012 ”Netværk for energirenovering”
bestående af 40 organisationer og andre interessenter,
med det formål at udarbejde anbefalinger til en Energirenoveringsstrategi til vedtagelse sidst i 2013. De 40
dækkede bredt i byggebranchen, energisektoren, miljøorganisationer m.v.
Repræsentanter for disse 40 blev nedsat i 6 underarbejdsgrupper, der udarbejdede en lang række initiativforslag. Disse kan i form af et ”grundkatalog” findes på
Energistyrelsens hjemmeside for Energirenoveringsnetværket.
Grundkataloget er efterfølgende blevet behandlet af
”40-gruppen”, som har vedtaget, at nedenstående seks
prioriteringsmål bør danne grundlag for Energistyrelsens og politikernes videre arbejde med energirenoveringsstrategien og de enkelte initiativforslag.
Initiativerne skal:
1. være klart formulerede
2. være realiserbare
3.	udgøre effektfulde og målrettede løsninger på kort
og lang sigt
4.	fremme de langsigtede mål om halvering af energiforbruget i 2050
5. være omkostningseffektive
6. have synergi og helhed

De 40 organisationer sendte et katalog med en lang
række anbefalinger til inspiration for ministeren. Det blev
sendt i bred enighed, idet dog enkelte organisationer
ikke støtter enkelte konkrete forslag.
Langt de fleste forslag tager udgangspunkt i en ”her
og nu situation” hvor der tages små skridt fremad. Kun
ganske få forslag rækker i perspektiv frem mod sikring af
den formulerede prioritering af en omkostningseffektiv
halvering af bygningers energiforbrug frem mod 2050.
Strategien risikerer derfor at give et fordrejet billede
af vejen frem mod en omkostningseffektiv omstilling
af det danske samfund på energiområdet. For med
udgangspunkt i en ”her og nu” situation vil økonomiske
beregninger blive sat i forhold til nutidig rentabilitet og
de samfundsøkonomiske beregninger blive udført med
dette kortsigtede perspektiv.
Det er derfor meget vigtigt at fokusere på målet for
energirenoveringsstrategien, nemlig at sikre en omkostningseffektiv omlægning af den danske energisektor
frem mod 2050, hvor energibesparelser i bygninger udgør
en stor del af indsatsen. Og det er vigtigt at fokusere på
de forslag, som har det langsigtede formål for øje.

Virkemidlerne til opnåelse af de opstillede mål skulle
fokusere på en halvering af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse frem til 2050 og må ikke lægge
op til ”halve” løsninger, som blokerer for, at der efterfølgende kan realiseres dyb energiforbedringer.
Kilde: ”Kriterier for netværkets initiativer”, Energistyrelsen
og 40-netværket, 2013
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DEL 2
EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV
HALVERING AF ENERGIFORBRUGET
I BYGNINGER SENEST I 2050

A
ABSOLUTTE OG BINDENDE MÅL FOR
BYGNINGERS ENERGIFORBRUG I 2050
Der bør vedtages absolutte mål om en gennemsnitlig
halvering af energiforbruget i danske bygninger i 2050
i forhold til f.eks. 2010 – samt evt. delmål for 2035.
Hermed fastlægges en langsigtet og meget klar fremtid
for bygningerne.
Der skal indtænkes energirenovering i de vedligeholdelsesog renoveringsarbejder, som alligevel skal foretages på
bygninger fremadrettet. Herved kan energiforbedring ske
på et hensigtsmæssigt tidspunkt i bygningens almindelige
vedligeholds- og forbedringscyklus, og således gennemføres for den lavest mulige ekstraomkostning.
Forslaget skal opdeles for boligtyper og boligalder under
hensyn til, at ikke alle bygninger har potentiale til en
halvering af energiforbruget, mens andre kan reducere
meget mere.

Forslaget vil sikre, at der er tilstrækkelig tilskyndelse til
at gennemføre dybe energibesparelser, når man af andre
årsager, vedligeholdelsesmæssige, tekniske eller indeklimamæssige, alligevel har fat i bygningen.
Forslaget vil betyde, at visse bygninger vil tabe værdi
hvis de ikke renoveres frem mod 2035 og 2050, f.eks.
i de ikke attraktive områder i det åbne land. Forslaget
kan endvidere have negative sociale konsekvenser. Dette
bør kompenseres i social- og fordelingspolitikken – ikke i
energipolitikken.
Forslaget bør ledsages af delmål og konsekvenser, hvis
man ikke når målet.

B
EN GRØN EJENDOMSVÆRDISKAT KAN
TILSKYNDE TIL HALVERING AF
ENERGIFORBRUG
Man kan gradvist indfase en graduering af betaling af
ejendomsskat efter f.eks. energimærke eller faktisk
forbrug. Det vil kraftigt tilskynde til at energirenovere til
et bedre energimærke. Tilskyndelsen vil være stærkest
for ejere af de energimæssigt ringeste bygninger, men
kan også her få utilsigtede sociale konsekvenser, idet det
ofte er de svageste borgere, som bebor de energimæssigt ringeste bygninger.

DET ØKOLOGISKE RÅD

Det skal derfor afklares, hvilke sociale eller tilskudsmæssige forhold, som skal tages i brug for at sikre, at
forslaget rent faktisk fører til energirenovering (eller i
nogle tilfælde nedrivning) af de energimæssigt ringeste
bygninger i Danmark.
Forslaget kan ses som kombineret ”Pisk” og ”Gulerod” i
et absolut krav om energibesparelse.
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C
MARKANT STØRRE FOKUS PÅ DE IKKE
ENERGIRELATEREDE FORDELE
Alle bygninger har løbende behov for en indsats for at
bevare eller forbedre deres kvalitet og derved både at
fastholde deres forventede handelsværdi på markedet og
den brugsmæssige kvalitet.
Renoveringer skal derfor italesættes bredere og ikke
blot som energirenoveringer, hvor økonomiberegninger
udelukkende fokuserer på forholdet mellem investering
og værdien af sparede fremtidige energikøb.
Dette skal ske gennem kampagner direkte over for
bygningsejerne, men i høj grad også med en informativ
indsats over for de mange professionelle bygningsaktører. Disse fokuserer alt for ensidigt på energirenoveringens økonomiske side som drivkraft – uanset, at en
lang række forbrugere faktisk motiveres mere af fjernelse af indeklimaproblemer og hensynet til kvalitet og
komfort m.v. i deres bygninger.
En sådan fokusering på de ikke energirelaterede fordele
ved renovering vil kunne skabe drivkraft for gennemførelse af renoveringer ud fra ønsker om at kvalitets-
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forbedre bygningerne, så en bedre bo- og arbejdskomfort
og sundhed kan opnås. En sådan forbedring vil have en
værdi i sig selv.
Når kvalitetsforbedringen så sker via virkemidler, som i høj
grad omfatter energibesparende tiltag, så vil de efterfølgende sparede energiomkostninger kunne opfattes som
et kærkomment ”tilskud” til kvalitetsforbedringerne.
I dag argumenteres ofte med, at hvis ikke værdien af
energibesparelserne kan forrente investeringen, så er det
en dårlig ide at renovere. Men vi skal erkende, at der er
mange andre grunde end netop energi og økonomiske
besparelser, som kan begrunde en renovering af de
danske etagebygninger og enfamiliehuse.
Det er dog ikke sandsynligt, at en sådan bevidstgørelse
om de ikke-energimæssige forbedringer, som følger med
energirenovering, i sig selv vil være tilstrækkeligt til at få
alle bygningsejere til at foretage den nødvendige energirenovering. Derfor er der behov for andre incitamenter,
som det fremgår af de øvrige afsnit i dette notat.
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D
EN TILSKUDSORDNING MÅLRETTET MOD
DYBE ENERGIRENOVERINGER
En tilskudsordning eller skatterabatordning må etableres. Uden tilskud til at afbøde en dårlig rentabilitet
”her-og-nu” vil for mange samfundsmæssigt omkostningseffektive renoveringer ikke blive gennemført på
det mest omkostningseffektive tidspunkt i bygningens
levetid frem mod 2050.
Mange bygninger bliver kun gennemgribende kvalitetsmæssigt opgraderet ganske få gange i bygningens liv.
Når dette tidspunkt er kommet, skal der ske en ambitiøs
nedsættelse af bygningens energibehov – både for at
opnå markante kvalitetsfordele ved renoveringen, men

også for at sikre, at samfundets ønske om en omkostningseffektiv omstilling frem mod 2050 opnås. Tilskudsordningen bør målrettes mod dybe energirenoveringer,
som ikke i dag er privatøkonomisk rentable. Dermed
bliver den ”additionel”, dvs. den vil igangsætte renoveringer, som ikke ville blive gennemført uden tilskud – i
modsætning til den nuværende ”Bolig-job ordning”, hvor
en stor del af de støttede projekter også ville være blevet
gennemført uden tilskud.
Forslaget kan udgøre et ”Gulerods-element” sammen
med et absolut krav om reduktion.

E
BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV SKAL
IKKE INDSNÆVRES TIL ”RENTABLE”
PROJEKTER
Dagens bygningsreglement bygger i udstrakt grad på, at
der ikke skal stilles krav til reduktion af energiforbruget
ved renoveringer, hvis disse investeringer ikke er privatøkonomisk rentable.

Rentabilitetskrav bør derfor fjernes eller erstattes
med alternative krav, som tager hensyn til den samfundsøkonomisk langsigtede interesse i, at de bedste
energibesparende komponenter bruges.

Som tidligere beskrevet, så er en renovering efter en
snæver privatøkonomisk investeringskalkule ikke en
garanti for, at renoveringen også bidrager til en omkostningseffektiv omstilling af det danske energisystem
frem mod 2050.
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F
NYE TAGBOLIGER I FORBINDELSE MED
ENERGIRENOVERING AF ETAGEEJENDOMME
DTU har i en rapport opgjort, at der alene i de eksisterende københavnske bydele vil være plads til yderligere
22.000 indbyggere placeret i nye moderne tagboliger.
Fokus på tagboliger har mange fordele:
>	Placering af tagboliger opført efter de bedste energiklasser vil efterisolere øverste loft i eksisterende
etagebygninger.
>	Husning af de mange nye indbyggere, der forventes

at flytte til de store byer, vil med tagboliger kunne
ske helt uden udstykning af byggegrunde og udbygning af en dyr ny infrastruktur. Det vil give en tiltrængt øgning af befolkningen i eksisterende bydele,
hvor vi ellers gennem mange år har set faldende
beboertal pr. lejlighed.
>	Etablering af moderne tagboliger vil via salg eller udleje
af tagboligerne kunne give et tiltrængt økonomisk
tilskud til en optimal kvalitetsforbedrende og energibesparende renovering af den underliggende bygning.

Før renovering
(foto: Leif Rønby)

På Jagtvej/Samsøgade i København er
byfornyelse med en række ”grønne” tiltag
kombineret med etablering af ti nye,
attraktive tagboliger, som har givet et
arkitektonisk løft til den bevaringsværdige,
men noget slidte bygning.

Efter renovering
(foto: Leif Rønby)
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G
OMLÆGNING AF BETALINGSPRINCIPPER
FOR EL OG VARME
Det danske energisystem vil i stigende grad blive baseret
på fluktuerende energikilder. Det er mest åbenlyst for
el-produktionen, men i takt med indfasning af mere vedvarende energi især baseret på vind, vil denne fluktuation også afspejle sig i varmepriserne – enten direkte via
varmepumper eller indirekte via fjernvarmesystemet.
Betalingen for energi må derfor tilrettes, således at
der fremover betales dels energipriser for forbrug i den
aktuelle time, og dels en fast betaling, som baserer sig
på bygningens maksimale forbrugstræk og dermed på
kravet om ledningskapacitet for tilførsel af energi til
bygningen.
Herved tilskyndes til lavt energiforbrug, til reduktion af
det maksimale behov for energitilførsel og til etablering
af fleksibilitet i energiforbrug herunder lagring af energi i
bygningen.
Betalingen for el er klart på vej i den retning, mens
betaling for fjernvarme fortsat hænger fast i, at varmen
tidligere ofte var et spildprodukt fra produktion af el,
som fremkom både sommer og vinter.
Den igangværende omlægning til at el produceres på
fluktuerende vedvarende energikilder betyder, at varme i
mindre grad end tidligere kan anses for at være et ”spildprodukt”. Fjernvarmen vil fremover i stigende grad skulle
produceres, og der vil være perioder, hvor forsyningssikkerheden for varme er drivende for opstart af produktion,
som ellers ikke ville starte.
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Fjernvarmeprisen består i dag af en større eller mindre
fast afgift opgjort efter opvarmet areal og en variabel
betaling, som opererer med samme pris sommer og
vinter uafhængigt af størrelsen af forbruget og omkostningen ved varmeproduktionen. Fremover må prisen
gradvist ændres, så den tager højde for, at fjernvarme i
stigende grad ikke er et spildprodukt.
Der er derfor behov for en udredning om, hvordan fjernvarme fremover kan afregnes efter forbrug, f.eks. helt
ned på timeniveau, samt hvordan den faste betaling kan
omlægges til en afgift efter det maksimale effektbehov,
som fastlægger den fremføringskapacitet, som den
enkelte bygning har behov for.
Med en sådan ny tarifstruktur vil bygningsejere i fjernvarmeområder få incitament til at:
>	Mindske den maksimale effekt, så kapaciteten i
fjernvarmeledningerne bliver mindre belastet og de
samme ledninger enten kan forsyne flere bygninger
– eller fremløbstemperaturen kan sænkes til fordel
for den samlede energieffektivitet.
>	Mindske forbruget af fjernvarme om vinteren, hvor
den er dyrest, gennem energibesparelser.
>	Forbedre økonomien for fjernkøling via lavere pris for
fjernvarme i kølesæsonen
>	Tilskynde til fleksibilitet i varmeforbruget ved at anvende bygningers lagerkapacitet til at flytte varmebehov fra dyre timer til billige timer.
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H
ENERGISELSKABERNES MULIGHEDER FOR
AT FOKUSERE MERE PÅ BESPARELSER I
BYGNINGER
Energiselskaberne har i dag en forpligtelse til at gennemføre en aftalt mængde energibesparelser. De skal
gennemføres til lavest mulige omkostninger for energiselskaberne. Det tilskynder til at høste de lavest hængende frugter og fokusere, hvor der er flest energibesparelser at hente med lavest forbrug af rådgivning m.v.
Dette får energiselskaberne til at gå uden om bygningernes klimaskærm, og kun i begrænset omfang gå ind i
bygningernes installationer.
Skal vi nå den billigst mulige omstilling af det danske
energisystem frem mod 2050, så må vi finde en måde,
så energiselskabernes forpligtelse kan indgå i et bedre
samspil med øvrige kvalitetsforbedrende ønsker som en

del af finansieringen af energispareindsatsen i bygninger.
Dette kunne ske ved en supplerende tilskudspulje til
gennemførelse af de ”dyre” meget langtidsvarende
energirenoveringer af især klimaskærmen, som kunne
kombineres med energiselskabernes fokus på de mest
rentable besparelser, som sjældent findes i bygninerne.
En forstærket fokus på energibesparelser i bygninger
forudsætter, at samfundet vil skabe muligheder for
investeringer, som medvirker til den samfundsøkonomisk billigste omstilling. Samtidig skal man inddrage
den forbedring af bygningernes kvalitet og brugskvalitet,
som skal følge af en energirenoveringsindsats.

GWh

Forsyningsselskabernes energispareforpligtigelser i
henhold til løbende aftaler med Staten.
(Ea Energianalyse. 2012).
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