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1.1 Godkendelse af referat



Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2014 

 

 

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G

E T  

Dato: 11-04-2014 09:30 

Sted: Mødelokale 1-03 

 

  



Teknikerkontaktudvalget  | 11-04-2014 

 SIDE  |  2 

Deltagerfortegnelse.................................................................................... 4 

1. Godkendelse af referat og meddelelser ............................................ 5 

1.1. Godkendelse af referat .......................................................................... 5 

2. Temadrøftelser .................................................................................. 6 

2.1. Planloven og vækst ................................................................................ 6 

2.2. Strategi for arbejdet i Faggruppen for digital Forvaltning  ................. 8 

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser ........................................ 9 

3. Behandlingssager - Energi- og forsyningspolitik ........................... 10 

3.1. Evalueringsrapport om vandsektorloven – kommunal position ...... 10 

4. Behandlingssager - Planlægning og naturbeskyttelse ................... 12 

4.1. KL´s høringssvar til ny lovstruktur på miljøområdet ........................ 12 

5. Regelforenkling qua økonomiaftale 2013 ........................................ 13 

5.1 Regelforenkling qua økonomiaftale 2013  .......................................... 13 

6. Behandlingssager - Miljøpolitik ....................................................... 14 

6.1. Etablering af vandråd og grundlag for kommunernes arbejde 

med forslag til indsatsprogram for vandløb ....................................... 14 

7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og byggepolitik ............... 15 

8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik .......................................... 16 

9. Behandlingssager - Øvrige sager .................................................... 17 

9.1. Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i 

kommunerne ........................................................................................ 17 

10. Orienteringssager - Energi og forsyningspolitik ............................. 18 

10.1. Lov om modernisering af forbrændingssektor udskudt .................... 18 

10.2. Kommunale solcelleanlæg ................................................................... 18 

10.3. Retssager om vejbidrag og tilknyttede suspensionserklæring ........... 18 

11. Orienteringssager - Planlægning og naturbeskyttelse ................... 19 

11.1. Forhandlingerne vedr. opgaveændring på råstofområdet er 

afsluttede .............................................................................................. 19 

12. Orienteringssager – Miljøpolitik ...................................................... 20 

12.1. Ny struktur for redningsberedskabet ................................................. 20 

12.2. Blanket og informationskampagne i forbindelse med screening 

for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald  .... 20 

13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- og byggepolitik ............. 21 



Teknikerkontaktudvalget  | 11-04-2014 

 SIDE  |  3 

13.1. Projekt Grøn nedrivning ..................................................................... 21 

14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og transportpolitik ........................ 22 

14.1. Opfølgning på aftale om befordring................................................... 22 

14.2. Forsinkelser i Grunddataprogrammet ................................................ 22 

15. Orienteringssager - Øvrige sager .................................................... 23 

15.1. Status på arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst............. 23 

15.2. Politisk Forum 2014 ............................................................................ 23 

16. Eventuelt .......................................................................................... 24 

17. Lukkede sager ................................................................................. 25 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 11-04-2014 

 SIDE  |  4 

Deltagerfortegnelse  
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1. Godkendelse af referat og meddelelser  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2014-01990 roe 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget godkender mødereferatet. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

Eske orienterede om følgende: 

 Byg og Miljø er i drift. 97 kommuner er med. Middelfart Kommune 

er den sidste kommune for at løsningen er landsdækkende 

 Ny vækstpakke om fødevarer 

 FOT-repræsentantskabsmøde 

 Det videre arbejde i KL med Danmark i Balance. 

Derudover henviste han til, at Teknik- og Miljøudvalget har fået ny for-

mand og næstformand. Formanden er borgmester Jørn Pedersen, Kol-

ding Kommune, og næstformand er borgmester Peter Sørensen, Horsens 

Kommune. I april holdes KL-repræsentantskabsmøde med efterfølgende 

KL-bestyrelsesmøde. Her vil de menige udvalgsmedlemmer til KL´s fag-

udvalg blive valgt.  

Videre oplyste han, at Teknik og Miljøkontorets sager til Miljø- og tek-

nikudvalget i de tilfælde de har med Danmark i balance at gøre, også skal 

behandles på i KL´s udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv. 

 

Anni henviste i forlængelse af drøftelse på sidste Teknikerkontaktmøde 

til, at der nu fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil blive givet 

en indstilling til Digitaliseringsstyrelsen om, at BBR-indberetninger 

kommer med i bølge 4 – dog således, at ministeriet vil anmode om, at 

denne del af bølge 4 først sættes i kraft med en efterfølgende bekendtgø-

relse. 
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2. Temadrøftelser  

 

 

2.1. Planloven og vækst 

SAG-2013-07611 bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at muligheder og udfordringer i Planloven i forhold til at 

skabe vækst og udvikling i Danmark, drøftes. 

 

Beslutning 

Poul Hvidberg- Hansen fra KTC´s Planfaggruppe gav et oplæg på bag-

grund af vedlagte referatet. 

 

Med udgangspunkt i, at planloven har brug for et servicetjek, fremgik af 

oplægget særligt følgende ønsker: 

 Større investeringssikkerhed for borgere og erhverv i kystnær-

hedszonen. Der ligger mindre byer i denne zone, og de er udfor-

drede 

 Landskabskaraktermetoden kunne tages i anvendelse som in-

strument i det åbne land. Det ville blandt andet kunne lette sager 

om ændringer og udvidelser af landbrug og anden bebyggelse i 

landzone 

  Kommunerne mangler værktøjer til at sige ja og nej i landzone – 

i øjeblikket sker meget ud fra en skønsmæssig beslutning 

 Der mangler redskaber til afvikling i landdistrikterne 

 Detailhandelsbestemmelser er vigtige i planloven. Der er måske 

plads til et par hypermarkeder i Danmark, og her kunne det være 

hensigtsmæssigt at basere sådanne på et samarbejde og fælles be-

slutning mellem flere kommuner.   

 Der bør arbejdes med udviklingsprogrammer for bymidter og 

landsbyer 

 Detailhandelen skulle måske reguleres en smule mere 

 Der mangler i lovgivningen redskaber til at genskabe landskabs-

træk 

 SAFE-registrering er en anakronisme. Skal bevaringsbegrebet 

fastholdes er der brug for en revitalisering af den kommunale op-

gave/redskaber i forhold til bevaringsværdige bygninger. 

 

Udvalget tilkendegav følgende: 
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 I hovedstadsområdet er nogen kommuner begrænsede af finger-

planens grønne kiler, men mon ikke vi skal undlade at udfordre 

lige fingerplanen i hovedstadsområdet? 

 Måske skal der være mere fokus på virkemidler i forhold til øget 

bytæthed i forstæderne? 

 Der er intet i planloven, der hjælper med planlagt nedrivning  

 Planloven er statisk, og mangler tilbagerulningsmekanismer 

 Det handler meget om vores samfundsmodel. Ligger arbejdsplad-

sen i byen og hvordan transporter vi os rundt? 

 Planloven har ingen bud på, hvordan man håndterer vækst i byer 

– man havde oprindeligt en tro på, at byudvikling skulle ske i 

landzoner  

 Man kan ikke styre byudvikling på private grunde udover det, der 

ligger i lokalplaninstrumentet. Der blev dog nævnt et eksempel 

fra Vejle Kommune, hvor man har kontaktet de private ejere for 

at få fælles fodslag i byudviklingen  

 Man kommer tit til at fokusere på, at planlovens problem skyldes 

andre lovkomplekser. Vi har en opgave i at holde diskussionen 

fokuseret på planloven – dog under iagttagelse af, at planloven 

ikke kan ses isoleret – der er krydsreference til andre lovkom-

plekser 

 Man kan lægge op til i højere grad at arbejde med rammelokal-

planer – godt eksempel: Musicon i Roskilde  

 Digitale lokalplaner – det kan måske være et redskab til at få 

skabt en mere standardiseret måde at lave lokalplaner med fokus 

på enkelte vigtige dele – fx adgangsforhold og materialer. Bygge-

retsgivende lokalplaner kan ses som en stående byggetilladelse . 

 Lokalplanredskabet er det vigtigste – så vi kan styre de private 

udviklere  

 Der bør i planloven åbnes op for, at der efter høring kan vedta-

ges tillæg til lokalplaner via en kortere proces end i dag. 

 Hvordan skal et KL-oplæg være - Er det land eller er det byerne, 

der skal agere vækstmotor 

 Blandt andet Københavns Kommune tilkendegav, at et oplæg 

skal laves som et samlet hele – vi er hinandens forudsætninger. 

 Der hvor der er lokalplaner, er der en vis sikkerhed for erhvervs-

liv mv for rammerne for udbygningsplaner mv.  

 Der er ingen instrumenter i planloven for at bevare bygningsvær-

dier. Skal der være det? 

 Ved ophævelse af gamle lokalplaner kan der være forbundet er-

statninger 

 Nogle kommuner er lidt for forsigtige og laver for en sikkerheds 

skyld en lokalplan 
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Jane Wiis fandt, at kommunerne skal undgå en fragmenteret debat med 

mange budskaber. Vi bør bestræbe os på, at samle kommunerne om at 

være enige om ønsker til en planlovsændring. Poul Hvidbjerg-Hansen 

appellerede til at finde en one liner, der kunne udtrykke hvad værdien er 

i det, kommunerne vil med en ny planlov.  

 

Der var forskellige bud på, hvordan der arbejdes videre. Anbefalingen 

blev, at der med udgangspunkt i eksempler og forskellige målgrupper kan 

laves politiske oplæg, der samlet set bliver et udspil fra kommunerne 

 

Et tilgang til det videre arbejde kunne være at identificere nogle mål-

grupper og så samle eksempler – med udgangspunkt i: 

• Kystnærhedszone 

• Landsbyer 

• Landskabsmetode 

• Byfortætning i byen og udnyttelse af industriarealer 

• Bevaringsværdige bygningsværdier 

 

En anden tilgang kunne være at illustrere, hvordan man mere generelt 

kan bruge planinstrumentet i en vækstdagsorden. Altså ikke kun en 

dagsorden, hvor man vil sikre, at en række ting ikke sker, men også en 

dagsorden, der fremmer udvikling og vækst. Eksemplerne hertil kan både 

være forslag til ændringer i planloven og forslag til ændringer i den måde, 

som kommunerne arbejder med planloven på – måske især arbejder med 

lokalplaner på. 

 

Der var enighed om, at der bør arbejdes relativt hurtigt. 

 

 

  

2.2. Strategi for arbejdet i Faggruppen for digital Forvaltning  

SAG-2014-01990 Mvdl 

 

Indstilling 

Der indstilles, at  

- fokuspapiret tages til efterretning 

-  udvalget fremadrettet bidrager til, at de foreslåede tværgående digi-

tale indsatser tænkes ind i andre opgaver 

-  KTC´s faggruppe løbende inddrages i de nationale drøftelser om di-

gital forvaltning- herunder i forhold til offentlige datamodeller un-

der smarter cities 
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Beslutning 

Michel van der Linden, formand for KTC´s faggruppe for digital for-

valtning gav et oplæg på baggrund af et oplæg, der er vedlagt referatet.  

 

Der var tilslutning til den fremlagte strategi, og der blev peget på, at digi-

tal ledelse er utrolig vigtig.  

 

KTC´s faggruppe for digital forvaltning har netop fået en henvendelse 

om mulig deltagelse i et EU-projekt om datamodeller for vejområdet.  

 

Der blev henvist til, at man skal være opmærksom på at få et tættere 

samarbejde med KITA. 

 

Det blev nævnt, at det kommunale digitaliseringsudvalg, der blev opret-

tet efter drøftelser i Teknikerkontaktudvalget, måske ikke er så relevant 

mere. Der er kommet så meget afklaring i forhold til arbejdet med de 

forskellige digitaliseringsplaner, at det synes rigtigt nu at fokusere på og 

styrke indsatsen i KTC’s faggruppe for digital forvaltning.  

 

Det blev videre nævnt, at der fortsat er brug for stærke faglige profiler, 

der evner at bruge sin faglige viden ind i det it-faglige. 

 

2.3. Fastlæggelse af næste mødes temadrøftelser 

SAG-2014-01990 Roe 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der fastlægges en temadrøftelse for næste møde den 13. 

juni 2014. 

 

Beslutning 

Det blev foreslået, at der laves en sag eller gives en mundtlig orientering 

om økonomiaftalen. 

 

Afhængig af den kommende måneds udvikling kunne næste mødes 2 te-

madrøftelser omhandle hhv. Regeringens vækstpakke og/eller Bedskabs-

området. 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Evalueringsrapport om vandsektorloven – kommunal position 

SAG-2013-03710 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter muligheder for fælles position med 

DANVA og FVD (de private vandværker). 

 

Beslutning 

Følgende blev anbefalet som kommunale positioner i det videre arbejde: 

 Forsyningssekretariatet skal have en anden form  

 Hvile i sig selv princippet skal ikke fjernes – eller sagt på en an-

den måde: Der må arbejdes imod, at der gives adgang for kom-

mercielle selskaber 

 En ny strukturering kan give god mening for bykommuner – og 

der er ingen tvivl om, at der i nogle tilfælde kan findes gevinster 

 Det handler ikke om vand alene. Man skal huske på de logistiske 

fordele der er ved at styre, at der fx lægges varmeforsyning sam-

tidig med, at man lægger spildevansrør ned. 

 Jyske og fynske kommuner synes ikke, at der er brug for, at spil-

devandsselskaberne blive så store, at de går over kommunegræn-

ser  

 Drikkevand og spildevand er så vitale dele af vores samfund, som 

det ikke er klogt - blot ud fra økonomiske termer - at privatisere 

 Det er fokusforvrængning, når vi taler om de relativt få mio., der 

kan spares – i forhold til, at opnå forsyningssikkerhed 

 Vi skal sætte fokus på, at økonomien isoleret set ikke tager højde 

for hele natur- og vandbalancen og andre eksternaliteter 

 Vandselskaberne bør får et større finansieringsansvar for vandløb 

(drikkevands- og naturkvalitet) og klimatilpasning mv. Fx skal 

selskaberne ved klimatilpasning kunne betale alle omkostningerne 

 Ansvaret i forhold til myndighedsbehandling skal ikke flyttes eller 

påvirkes af forslaget om større finansieringsansvar for selskaber-

ne. 

 

Der blev henvist til, den model, der gælder i Hofor-området. Kommu-

nen ejer egne rør – det er drift og vedligeholdelse af anlæggene, der er 

lavet selskab om. Vestegnskommunerne har tilkendegivet, at de ikke har 
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kræfter til at håndtere Forsyningssekretariatet. I Hofor arbejder der ca. 3 

fuldtidsbeskæftigede med at håndtere dialogen med Forsyningssekretaria-

tet. 

 

I det videre arbejde kan der med fordel ses på en ”Både og  – model”, 

hvor der gives mulighed for større selskabskonstellationer og større fi-

nansieringsansvar, dog uden at myndighedsarbejdets placering i kommu-

nen påvirkes. 

 

I forhold til samarbejde med DANVA og FVD synes det umiddelbart 

svært at kunne opnå fodslag om alle positioner. DANVA synes at ville 

benytte chancen til at få større råderum og beslutningskraft end tilfældet 

er i dag. 

 

Der blev henvist til et forslag til positionspapir, der var fremsendt fra 

Flemming Lehbert til KTC´s bestyrelse. Det blev henvist til en skriftlig 

procedure.  
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

4.1. KL´s høringssvar til ny lovstruktur på miljøområdet 

SAG-2014-00112 trr/bem 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KTC og KL´s sekretariat gensidigt orienterer hinanden 

om status for dialogen med Miljøministeriets sekretariat for den nye lov-

struktur. 

 

Beslutning 

Det blev supplerende oplyst, at KL i samarbejde med KTC har aftalt 
med Miljøministeriets jurateam, at de besøger Esbjerg (industri og plan) 
og Stevns (vand og natur) ultimo maj – for at få indblik i virkelighedens 
udfordringer. De to kommuner er gået i gang med planlægningen. 

Der blev fra udvalget udtrykt anerkendelse af initiativet, men samtidig 

udtrykt usikkerhed i forhold til, om det oprindelige initiativ fra Miljømi-

nisteriet ville resultere i noget konkret.  
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5. Regelforenkling qua økonomiaftale 2013  

5.1 Regelforenkling qua økonomiaftale 2013  

SAG-2013-03599 trr 

 

Indstilling 

Det indstilles, at det drøftes, hvordan regelforenklingspotentialet kan 

implementeres – også fsva. omklassifikation af vandløb. 

 

Beslutning 

Der blev henvist til, at omklassifikation af vandløb til private vandløb i 

nogle tilfælde kan være en fordel i forhold til randzonekravet i det nye s 

et-up. Dog blev det pointeret, at randzoner er knyttet til alle § 3-vandløb, 

vandløb, der udløser 2-meter bræmmekravet samt vandløb, der er nævnt 

i Vandplanen. 

.  
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6. Behandlingssager - Miljøpolitik 

 

 

6.1. Etablering af vandråd og grundlag for kommunernes arbejde med 
forslag til indsatsprogram for vandløb 

SAG-2013-01379 npj 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke fokuspunkter kommunerne skal 

have for at sikre  

• en udbytterig vandrådsproces  

• et godt forslag til indsatsprogram. 

 

Beslutning 

Punktet blev ikke realitetsbehandlet grundet tidsnød. Det blev dog poin-

teret, at vejledningen med de kommunale virkemidler mv. er sendt til alle 

sekretariatskommuner for mindre end en uge siden. 
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7. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik  
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8. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik  
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9. Behandlingssager - Øvrige sager  

 

 

9.1. Eksempelsamling med grønne innovative udbud og indkøb i 
kommunerne 

SAG-2012-01846 HNB 

 

Indstilling 

Det indstilles, at alle kommer med eksempler på grønne innovative pro-

dukter, projekter og serviceydelser indkøbt og/eller implementeret i 

kommunerne.  

 

Beslutning 

Der blev givet tilsagn om, at kommunale eksempler sendes til sekretaria-

tet. 
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10. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

10.1. Lov om modernisering af forbrændingssektor udskudt 

SAG-2013-01843 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.    

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

10.2. Kommunale solcelleanlæg 

SAG-2013-00150 - brh 

 

Indstilling 

Sagen foreligges til orientering.  

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev supplerende oplyst, at 

KL har sendt breve til to ministre, hvor det forhold, at kommunale sol-

celler behandles dårligere end regionale og statslige solceller kritiseres, og 

der anmodes om en anden ordning. 

 

10.3. Retssager om vejbidrag og tilknyttede suspensionserklæring 

SAG-2012-01504 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles at sagen tages til efterretning 

 

Beslutning 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
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11. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse  

 

 

11.1. Forhandlingerne vedr. opgaveændring på råstofområdet er afslut-
tede 

SAG-2013-05868 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Orienteringssager – Miljøpolitik 

 

 

12.1. Ny struktur for redningsberedskabet 

SAG-2013-06628 ach/ssl 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.  

 

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev supplerende oplyst, at 

rapporten om det fremtidige redningsberedskab forventes færdig i april. 

 

  

12.2. Blanket og informationskampagne i forbindelse med screening for 
PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald  

SAG-2013-02586 HNB/ACH 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik  

 

 

13.1. Projekt Grøn nedrivning 

SAG-2013-01829 ach, nis, nsv 

 

Indstilling 

Det indstilles at projektets resultater og anbefalinger tages til efterret-

ning. 

 

Beslutning 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik  

 

 

14.1. Opfølgning på aftale om befordring 

SAG-2013-04343 bem/poe 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

14.2. Forsinkelser i Grunddataprogrammet 

SAG-2013-02323 Her skrives ansvarliges initialer 

 

Indstilling 

Det indstilles, at TKU tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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15. Orienteringssager - Øvrige sager  

 

 

15.1. Status på arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst 

SAG-2013-07115 bem 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til orientering 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

15.2. Politisk Forum 2014 

SAG-2013-04086 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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16. Eventuelt  
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17. Lukkede sager  
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Bilfrie søndage, sænket varme og slukket lys i de små hjem . 
Det var konsekvenserne i 1970’erne, da Danmark stod over 
for vor tids største energikrise . Krisen lærte os at spare på 
energien, og den blev også startskuddet til en ny energipo-
litik, der gjorde os mindre afhængige af importeret energi .  
I dag har den store vækst i forbruget af olie, kul og gas bragt 
kloden på kurs mod klimaforandringer, der vil skabe stadig 
større problemer for fremtidige generationer, hvis vi ikke 
ændrer kurs og nedbringer udledningen af drivhusgasser . 

Herhjemme er regeringen i gang med at omstille energi- 
forsyningen til et grønnere energisystem, som i 2050 skal 
være baseret 100 pct . på vedvarende energi . Vi er godt i 
gang og på rette spor . En målrettet energipolitik har siden 
oliekrisen øget andelen af vedvarende energi til 25 pct . og 
dermed bragt os en fjerdedel af vejen . Skal vi nå målet, er det 
dog nødvendigt, at der gennemføres omfattende effektivise-
ringer af den måde, vi udnytter energien på, i alle sektorer i 
samfundet . Det gælder ikke mindst energiforbruget i vores 
bygninger, som står for ca . 40 pct . af Danmarks samlede 
energiforbrug . 

Energikravene til nye bygninger er løbende blevet stram-
met, så nye bygninger i dag bruger langt mindre energi end 
gamle bygninger og i 2020 vil bruge 75 pct . mindre energi 
end i 2006 . Men da bygninger generelt har en meget lang 
levetid – ofte 100 år eller mere – vil langt den største del af  
de bygninger, der eksisterer i dag, også være i brug i 2050 . 
Derfor er effektiviseringer i eksisterende bygninger et vig-
tigt fokusområde for energipolitikken . 

Bygningerne har stor betydning for vores hverdag og er 
vigtige for økonomien i den enkelte familie . Der er et stort 
potentiale for at nedbringe energiforbruget i eksisterende 
bygninger . Det potentiale kan vi udnytte, hvis der vælges 
omkostnings- og energieffektive løsninger, hver gang 
bygningerne renoveres . Det betyder ikke, at vi skal gå på 
kompromis med kvaliteten og de arkitektoniske værdier,  
der gør bygningerne til noget særligt . Tværtimod skal ener-
girenovering være et middel til at forbedre og udvikle byg-
ningerne, så de svarer til fremtidens behov og udfordringer  
og samtidigt gøre boligejere og lejere mindre sårbare over  
for stigende energiudgifter i fremtiden . 

Forord 
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I Danmark har vi i mange år arbejdet med energiforbedring 
af vores bygninger . Vi har opbygget betydelige kompeten-
cer, og sammenlignet med andre lande er vi nået langt . Der 
er imidlertid brug for en styrket indsats, hvis vi skal nå i mål 
med at sænke energiforbruget i vores bygninger . I energiaf-
talen fra 2012 var regeringen enig med forligspartierne om, 
at der skulle udarbejdes en samlet strategi for energireno-
vering af den eksisterende bygningsmasse . Denne strategi 
foreligger nu . Strategien fastlægger, hvilke initiativer der 
skal gennemføres for at sikre, at energiforbruget i bygninger 
reduceres på vejen til et grønt energisystem baseret på 
vedvarende energi . 

I forbindelse med forberedelsen af strategien blev der nedsat 
et bredt netværk af interessenter bestående af godt 40 orga-
nisationer og op mod 200 personer . Med stort engagement 
og idérigdom har netværket bidraget med udviklingen af et 
omfattende initiativkatalog med forslag til, hvad der skal til 
for at forbedre og fremme energirenovering . Gennem den 
store opbakning i netværksarbejdet er der skabt et stærkt 
grundlag for, at vi i fællesskab kan realisere initiativerne 

i strategien . Jeg vil gerne takke alle deltagerne for deres 
store arbejde og konstruktive bidrag . Kun gennem en fælles 
indsats kan vi nedbringe energiforbruget i de eksisterende 
bygninger . Det er vigtigt for de mennesker og virksomheder, 
der til dagligt opholder sig i bygningerne, og ikke mindst for 
vores klima .

Rasmus Helveg Petersen
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Regeringens energipolitik er fastlagt ud fra flere hensyn . Ud-
ledningen af drivhusgasser skal reduceres kraftigt, jf . EU’s 
målsætning om en reduktion på 80-95 pct . i 2050 . Samtidig 
skal vi fastholde forsyningssikkerheden ved at mindske sår-
barheden over for forsyningssvigt og stigende energipriser . 
Endelig skal energipolitikken være omkostningseffektiv og 
dermed fremme vækst og velfærd . 

Med udgangspunkt i disse hensyn fastlagde regeringen 
i Vores energi målsætningen om, at energiforsyningen i 
Danmark i 2050 skal dækkes af vedvarende energi . Reali-
seringen af denne målsætning kræver en kombination af 

omfattende energieffektiviseringer og en massiv udbyg- 
ning af den vedvarende energi .

Omtrent 40 pct . af det samlede energiforbrug anvendes i dag 
i bygninger til opvarmning og drift af apparater mv . Energi-
forbruget til opvarmning udgør 35 pct . af det endelige energi-
forbrug . Dette energiforbrug skal over de kommende 30-40 år 
reduceres væsentligt, hvis målsætningen om, at Danmarks 
energiforsyning i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, 
skal realiseres på en omkostningseffektiv måde . Samtidig 
skal der ske en omlægning af bygningernes energiforsyning 
fra fossile brændsler til vedvarende energi . 

Behov for omfattende 
energirenovering af 
bygninger

Kilde “Vores energi”

Uden initiativer

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Energi effektivisering 
og elektrificering
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Figur 1 Udviklingen i energiforbruget frem mod 2050
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Energikravene til nye bygninger er siden 1970’erne løbende 
blevet strammet, og det har medvirket til, at nye bygninger 
i dag bruger meget mindre energi end ældre bygninger . Med 
den fastsatte bygningsklasse 2020, som forventes at blive 
obligatorisk senest i 2020, opfylder Danmark EU-kravene 
om, at nye bygninger skal have et energiforbrug tæt på 0, jf . 
figur 2 . Potentialet for yderligere krav til nybyggeri er derfor 
begrænset .

Samtidig er nybyggeriet meget begrænset i forhold til den 
samlede bygningsbestand . Under højkonjunkturen svarede 
det årlige nybyggeri til ca . 1 pct . af bygningsmassen, men de 
sidste par år har tallet været væsentligt lavere . Desuden er 
nedrivningen af eksisterende bygninger samlet set meget 
begrænset . Det betyder, at langt de fleste bygninger, der 
eksisterer i dag, også vil være i brug i 2050 .
 
En reduktion af energiforbruget i bygninger kan derfor kun 
opnås gennem omfattende energibesparelser i eksisterende 
bygninger . Potentialet er stort . Hvis bygningsejere gen-
nemfører fornuftige og rentable energiforbedringer, når 
de alligevel gennemfører renoveringer, kan energiforbru-
get reduceres kraftigt . Denne strategi fokuserer derfor på 
nedbringelse af energiforbruget i eksisterende bygninger 
gennem omfattende energirenoveringer . 

Energibesparelserne opnås bedst og mest omkostningsef-
fektivt, når de gennemføres samtidigt med den almindelige 
bygningsrenovering . Det kan f .eks . være i forbindelse med 

udskiftning af tag eller vinduer eller renovering af yder-
vægge eller gulve . Energibesparelserne skal således ses i 
sammenhæng med det løbende behov for renoveringer,  
som er nødvendige for at bevare værdien af bygningerne .

Energirenoveringer bidrager også til at forbedre brugsvær-
dien og kvaliteten af bygninger, idet de kan forbedre indekli-
maet og dagslysforholdene, så bygningerne bliver sundere 
og bedre at bo og arbejde i . Desuden skal energirenoveringer 
tage hensyn til bygningernes arkitektoniske værdi . I mange 
tilfælde vil energirenoveringer indebære et arkitektonisk 
løft af bygningerne . Endelig skal energirenoveringsindsat-
sen udarbejdes under hensyntagen til de miljømæssige mål-
sætninger om genanvendelse og bæredygtighed i byggeriet .

Energirenovering af bygninger spiller også en stor rolle i 
forbindelse med sikringen af de store værdier, der er bundet 
i bygningsmassen . Værdien af bygningsmassen udgør ca . 
3 .700 mia . kr . eller mere end det dobbelte af et års økonomisk 
aktivitet (BNP) i Danmark . Årligt anvendes 80-100 mia . kr .  
– svarende til 2,1-2,7 pct . af bygningsværdien – til forskellige 
former for renovering og andre investeringer i eksisterende 
bygninger . Til sammenligning kan det nævnes, at husejernes 
årlige udgifter til opvarmning af bygningerne udgør mere 
end 40 mia . kr . Renoveringerne bidrager til, at bygningerne 
ikke forfalder, og sikrer en udvikling af dem i forhold til de 
fremtidige udfordringer, herunder ikke mindst energipriser 
og øvrige klima- og miljømæssige udfordringer .
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Kilde Energistyrelsen

Figur 2 Energiforbrug til bygningsdrift af nye bygninger
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Mange fordele  
ved energirenovering  
af bygninger

Energirenovering af eksisterende bygninger har generelt positive effek-
ter for den enkelte bygningsejer og -bruger, men også for samfundet. 

Energirenovering betyder en reduktion af den fremtidige energi-
regning. Der vil være visse initialomkostninger forbundet med reno- 
veringen, men efterfølgende kan energirenovering skabe en mere robust 
økonomi for bygningsejeren, og kan øge bygningens værdi ved salg. 
En forbedring af bygningsejernes økonomi kan ligeledes have positive 
effekter for samfundet. 

En ordentlig udført energirenovering skaber et bedre indeklima og 
en bedre komfort, som kan øge brugernes velfærd og anvendelsen af 
bygningerne. Energirenovering kan også give bygningerne et arkitek-
tonisk løft. 

Det er vigtigt, at energirenoveringsindsatsen tilrettelægges, så alle 
disse hensyn tilgodeses, således at den medvirker til at udvikle og for-
bedre den danske bygningsmasse. 

Danmark har betydelige kompetencer i forhold til reduktion af 
energiforbruget i bygninger. Den store indsats gennem mange år,  
og særligt den meget markante indsats efter oliekrisen i 1979, har 
været med til at udvikle kompetencer og opbygge en række store 
danske virksomheder inden for området. Der er en lang række virk-
somheder, som arbejder med produktion af materialer, komponen-
ter og systemer til energieffektive bygninger, og der er også stærke 
faglige miljøer inden for området. En styrket indsats for fremme af 
energirenovering af bygninger i Danmark kan være med til at udvikle 
og styrke disse kompetencer. Analyser fra den mellemstatslige orga-
nisation Det Internationale Energiagentur (IEA) viser, at der globalt 
set er et meget stort uudnyttet og omkostningseffektivt potentiale 
for reduktion af energiforbruget i bygninger. I henhold til EU’s energi- 
effektiviseringsdirektiv skal alle medlemslandene udarbejde sammen- 
hængende strategier for energirenovering. Dette kan være med til at 
sikre danske firmaer nye afsætningsmuligheder.
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Det er et centralt element i den energipolitiske aftale af  
22 . marts 2012, at regeringen udarbejder en samlet strategi 
for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse . 
Denne strategi bygger videre på de hidtidige resultater samt 
de nuværende initiativer og tager udgangspunkt i bygnin-
gernes aktuelle energimæssige standard . Med baggrund 
heri skal strategien fremme og forbedre energirenoveringer, 
som nedbringer energiforbruget i eksisterende bygninger .

Siden midten af 1970’erne har der i Danmark været fokus på 
reduktion af energiforbruget i bygninger, og det er reduceret 

betydeligt . Således er det endelige energiforbrug til opvarm-
ning af boliger per kvadratmeter i dag reduceret med næsten 
45 pct . i forhold til 1975 . Se figur 3 . 

De opnåede effektiviseringer af energiforbruget i bygninger 
er et resultat af en aktiv indsats med en omfattende række 
initiativer . For det første er energikravene i bygningsregle-
mentet løbende strammet . I de senere år har der også i byg- 
ningsreglementet været specifikke energikrav til komponen-
ter mv . ved udskiftning i eksisterende bygninger . 

Afsæt for den  
fremtidige energi- 
renoveringsindsats
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Kilde Energistyrelsen

 Opvarmet areal  Endeligt opvarmning per m2Index 1975 = 100

Figur 3 Udvikling i energiforbrug til opvarmning af boliger
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Enfamilieboliger
51%

Etageboliger
20%

Offentlige service
7%

Privat handel  
og service

14%
Fremstillings- 
erhverv

8%

Kilde Energistyrelsen og SBi 2014:01 “Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050”

Figur 4 Fordeling af energiforbruget til opvarmning på bygningstyper
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For det andet er de økonomiske incitamenter til at reducere 
energiforbruget løbende øget som følge af et højt niveau af 
energiafgifter . Der har også været forskellige tilskudsord-
ninger, som har givet direkte incitamenter til at gennemføre 
energibesparende tiltag . 

For det tredje har der siden 1979 været fokus på information 
og forskellige former for rådgivning om energiforbrug og 
energibesparelser . Det har bl .a . været med til at fastholde en 
rimelig energiadfærd i dagligdagen . 

I forlængelse af dette har energibesparelser været et 
gennemgående tema i energipolitikken, og skiftende rege-
ringer har taget mange konkrete initiativer til fremme af 
energibesparelser i Danmark . Samtidigt har der været ført 
en aktiv indsats i EU for at sikre et højere ambitionsniveau i 
energispareindsatsen i EU’s medlemslande . Som eksempel 
kan nævnes, at energiselskaberne i Danmark er pålagt at 
realisere store energibesparelser hos forbrugerne, hvilket 
nu også indgår i EU’s politik for energibesparelser, således 
at alle medlemslande er forpligtet til at indføre tilsvarende 
ordninger . 

Som det fremgår af figur 4, blev mere end halvdelen af 
energiforbruget til opvarmning i bygninger i 2011 anvendt 
i enfamiliehuse (parcelhuse, række/kædehuse og stue-
huse), og tilsammen stod boligerne for mere end 70 pct . af 

energiforbruget til opvarmning . Boligerne og ikke mindst 
parcelhusene er derfor et centralt indsatsområde for ener-
girenovering . Der er dog også et betydeligt energiforbrug 
i den offentlige sektors bygninger og i bygninger inden for 
privat handel og service og dermed også et potentiale for at 
reducere energiforbruget i disse bygningssegmenter .

Mere end 70 pct . af det samlede nuværende bygningsareal 
og mere end 80 pct . af parcelhusarealet er opført før 1979, 
dvs . før bygningsreglementet for alvor indeholdt energikrav 
til nye bygninger . Som det fremgår af figur 5, er en stor del 
af det samlede bygningsareal opført i 1960’erne . Mange af 
disse bygninger trænger efterhånden til en omfattende 
energirenovering . I en række af de gamle bygninger er der 
gennemført visse energiforbedringer, men der er stadig me-
get betydelige muligheder for at reducere energiforbruget i 
disse bygninger . 

Dette kan illustreres ved, at det gennemsnitlige nettovarme-
forbrug i parcelhuse opført mellem 1931 og 1960 i dag er ca . 
165 kWh per kvadratmeter (se figur 6), og at bygninger opført 
før 1979 bruger mere end 80 pct . af det samlede varmefor-
brug . For alle eksisterende bygninger er det gennemsnitlige 
varmebehov per kvadratmeter ca . 135 kWh . Dette kan sam-
menlignes med, at en ny bygning, som opføres i henhold til 
lavenergiklasse 2015, vil bruge ca . 37 kWh/m2 .

Kilde  Energistyrelsen og SBi 2014:01 “Potentielle energibesparelser  
ved løbende bygningsrenovering frem til 2050”

Kilde  SBi 2014:01 “Potentielle energibesparelser  
ved løbende bygningsrenovering frem til 2050”

Figur 5 Aldersfordeling af opvarmet bygningsareal Figur 6 Energiforbruget per kvadratmeter i 2011
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Der er store tekniske muligheder for at reducere varme-
forbruget i eksisterende bygninger . For at realisere disse 
muligheder skal strategi for energirenovering af bygninger 
bidrage til følgende:
 
For det første skal strategien bidrage til, at der skabes et 
gennemsigtigt marked for renoveringer, således at eksiste-
rende bygninger renoveres i takt med, at de nedslides, og at 
der i denne forbindelse gennemføres omkostningseffektive 
energirenoveringer . Da de fleste bygningskomponenter på 
eksisterende bygninger vil være nedslidt over de næste  

30-50 år, vil hovedparten af den eksisterende bygningsmas-
se skulle gennemgå renoveringer frem til 2050 . Strategien 
bidrager således til, at en stor del af bygningsbestanden frem 
til 2050 bliver energirenoveret som illustreret i figur 7 . 

Energirenovering sker bedst og billigst i forbindelse med om-
bygning, tilbygning, løbende renovering og vedligeholdelse 
af bygninger . Hvis energibesparelserne skal opnås omkost-
ningseffektivt, er det derfor afgørende, at der gennemføres 
energirenoveringer, hver eneste gang muligheden opstår . 

Energibesparelser 
i bygninger

Note   Der er alene tale om en illustration af, at hovedparten af bygningerne skal renoveres frem til 2050.  
Kilde Energistyrelsen

Figur 7 Energirenovering af bygninger
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Større renoveringer af bygninger gennemføres normalt 
ikke alene for at reducere energiforbruget . Baggrunden for, 
at en bygningsejer beslutter sig for at renovere, kan f .eks . 
være, at dele af bygningen er udtjent, eller at man ønsker at 
tilpasse bygningen til fremtidige behov . Det kan f .eks . være 
en ændring af familiens størrelse, ønske om en mere funk-
tionel bolig eller ønske om et bedre indeklima . Men hver 
gang, der gennemføres en udskiftning eller en ændring af 
bygningen, er der mulighed for at gennemføre energireno-
veringer på en omkostningseffektiv måde . For eksempel er 
der mulighed for at installere nye, energieffektive vinduer, 
der nedsætter energiforbruget i bygningen, og som giver 
en bedre komfort, når de eksisterende vinduer er udtjente 
og trænger til at blive udskiftet . 

For mange bygningskomponenter er levetiden lang, og frem 
til 2050 vil en række af de bygningskomponenter, der har 
stor betydning for energiforbruget, kun blive renoveret én 
gang . Hvis muligheden for at energirenovere ikke udnyttes, 
går der mange år, før den kommer igen . Derfor er det vigtigt, 
at indsatsen starter nu . 

For det andet skal strategien sikre, at der gennemføres 
“dybe” energirenoveringer med fremtidssikrede, energi-
effektive og omkostningseffektive løsninger, således at 
energiforbruget reduceres væsentligt . Hvis der kun gen-
nemføres “halve løsninger”, f .eks . i form af begrænset iso-
lering af tage eller vægge, vil det være meget dyrt og måske 
teknisk umuligt på et senere tidspunkt at realisere det fulde 
energibesparelsespotentiale .

Renoveringerne skal ikke blot have fokus på at reducere ener-
giforbruget . De skal også være bæredygtige i bred forstand . 
Det betyder bl .a ., at der også skal tages hensyn til andre mil-
jøpåvirkninger og andre ressourceforbrug . Det kan bl .a . have 
betydning for valget af byggematerialer . Samtidig er det helt 
afgørende, at der tages udgangspunkt i, at renoveringerne 
skal forbedre bygningernes funktionalitet . Her er indeklimaet 
et centralt element, men der er også en række andre forhold, 
som har stor betydning for bygningernes kvalitet . 

For det tredje skal strategien understøtte, at der i forbin-
delse med energirenoveringer sker en omlægning af var-
meforsyningen til at være baseret på vedvarende energi . 
Der er i dag ca . 250 .000 bygninger, som opvarmes med olie, 
og ca . 400 .000 bygninger, som opvarmes med naturgas . 
Omlægningen af varmeforsyningen til vedvarende energi 
sker ofte bedst samtidigt med den generelle energirenove-
ring af bygninger, ligesom det er vigtigt, at der i forbindelse 
med konverteringer samtidig sker en energirenovering . 
Det er specielt vigtigt ved konvertering til varmepumper 

og andre vedvarende energiformer, som virker bedst med 
lave fremløbstemperaturer og tætte bygninger .

Endelig skal strategien sikre, at energirenoveringer gen-
nemføres omkostningseffektivt, således at målsætningen 
om uafhængighed af fossile brændsler opnås til så lave 
omkostninger som muligt . Investeringerne skal ses i forhold 
til den langsigtede reduktion af opvarmningsudgifterne . 
Samtidig skal de andre fordele i form af bl .a . bedre bo-kvalitet 
og indeklimaforbedringer inddrages . I den forbindelse er 
det helt afgørende, at strategien medvirker til, at energi-
renoveringerne gennemføres, således at der sikres et godt 
indeklima . 

Reduktionen af energiforbruget i bygninger kan endvidere 
medvirke til at frigive ressourcer, som kan være med til at 
fremme vækst og beskæftigelse og dermed også til at øge 
velfærden og konkurrenceevnen . Samtidig arbejdes der 
også i andre lande med at reducere energiforbruget i bygnin-
ger, og der er stigende internationalt fokus på dette marked . 
Der forventes derfor et voksende globalt marked for viden, 
løsninger og produkter, som kan bidrage til, at fremtidens 
bygningsmasse er energieffektiv og bæredygtig . Effektive 
danske virksomheder vil kunne drage fordel af de voksende 
udenlandske markeder .
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Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet analy-
ser,1 der viser, hvor store energibesparelser, der kan opnås, 
hvis der gennemføres omkostningseffektive energirenove-
ringer, samtidig med at bygninger alligevel skal vedligehol-
des på grund af nedslidning af tage, vinduer, vægge mv . 

Analyserne viser, at med de energieffektiviseringskrav  
til komponenter, som indgår i bygningsreglement 2010,  
kan nettovarmeforbruget i 2050 reduceres med ca . 28 pct .  
i forhold til 2011 . Nettovarmeforbruget er energiforbruget  
til opvarmning, varmt brugsvand, ventilation mv . ekskl .  
tab i varmeanlæg og forbrug i plug-in-apparater mv .

Realiseringen af denne besparelse forudsætter følgende:

•  Bygningsejerne vedligeholder bygningerne og udskifter 
eller renoverer de enkelte bygningsdele i takt med, at de  
er udtjente . Det kræver, at bygningsejerne er bevidste 
om og motiverede for at energirenovere, og at de finan-
sielle rammer for energirenovering er på plads . 

•  Kravene i bygningsreglementet overholdes i rimelig 
grad . Det kræver, at der er fokus på overholdelse af  
reglerne, herunder at der sker en løbende uddannelse  
af håndværkere og gives information til bygningsejere .

•  Forskellige barrierer for energirenovering fjernes . Det 
kræver blandt andet, at det via information, energisel-
skabernes indsats mv . gøres lettere for bygningsejere at 
gennemføre energirenoveringer . 

•  Energirenoveringerne udføres korrekt, eksempelvis 
således at bygningerne er tætte efter renovering . Det 
kræver, at kompetenceniveauet i byggeerhvervet øges . 

•  Energibesparelser omsættes ikke i højere temperaturer 
og andre komfortforbedringer . Det kræver, at der opret-
holdes et højt vidensniveau og en bevidsthed om energi-
forbrug via en målrettet informationsindsats . 

SBi’s rapport indeholder også analyser af en række scenarier, 
hvor der gennemføres en række yderligere tiltag til fremme 
af energibesparelser ved energirenovering . Rapporten viser, 
at nettoenergiforbruget i 2050 vil blive reduceret med 35 pct . 
i forhold til 2011, hvis der 

1.  tages initiativer til at øge overholdelsen af bygningsreg-
lementets energikrav til efterisolering ved udskiftning 
og renovering af tage og ydermure, 

2.  i forbindelse med revisionen af bygningsreglementet 
i 2015 sker en opgradering af bygningsreglementets 
energikrav ved vedligeholdelse og udskiftning af tage 
og ydervægge mv . samt af kravene til nye vinduer, samt 
at der efter 2020 gennemføres endnu en opgradering af 
kravene til vinduer,

3.  sker en optimering af driften af store bygninger, bl .a . 
gennem øget automatisering og styring, optimering af 
varmeanlæg mv . 

Strategiens virkninger 
for energiforbruget

1  SBi 2014:01 “Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050”
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Strategien indeholder en række initiativer, som vil bidrage til 
at nedbringe energiforbruget i bygninger de kommende år . 
Det er regeringens forventning, at strategien samlet set vil 
medføre reduktioner i nettoenergiforbruget til opvarmning 
og varmt vand på 35 procent i bygningsmassen frem mod 
2050 i forhold til 2011

Energibesparelserne kommer ikke af sig selv . Det vil kræve 
et målrettet arbejde at realisere dem, herunder sikre at for-
udsætningerne for at opnå dem opfyldes . 

Foruden initiativerne i strategien er der er i dag en række 
andre virkemidler, som medvirker til at fremme energi-
besparelser . Det gælder ikke mindst energiselskabernes 
energispareindsats, som medvirker til at realisere en række 
energibesparelser udover dem, der følger af kravene i byg-
ningsreglementet . Energiselskabernes energispareindsats  
er fastlagt til udgangen af 2020 i energiaftalen fra 2012 .

SBi’s analyser viser endvidere, at der er tekniske muligheder 
for yderligere besparelser i bygninger . Hvis der – i forbindelse 
med at bygningerne renoveres og dermed bliver tætte – 
installeres mekanisk ventilation med varmegenvinding i 
hovedparten af boligerne, kan nettovarmebehovet i bygnin-
ger med stor sandsynlighed reduceres med mere end 45 pct . 
frem mod 2050 . 

Det er således muligt at opnå en større reduktion af energi-
forbruget i bygninger end de forventede 35 pct . Det vil give 
en større fleksibilitet i forhold til opfyldelsen af regeringens 
overordnede mål for 2050 om, at energiforsyningen baseres 
på vedvarende energi . Det kan derudover også bidrage til 
at højne kvaliteten af bygningsmassen, herunder skabe et 
bedre indeklima .

Hvis dette skal ske omkostningseffektivt kræves imid-
lertid, at en række forudsætninger skal være opfyldt . For 
det første skal der ske en teknologisk udvikling, således at 
teknologierne til realisering af besparelserne bliver bedre og 
billigere . Herunder skal der ske en udvikling og billiggørelse 
af systemer til mekanisk ventilation med varmegenvinding, 
som er bedre tilpasset forskellige former for eksisterende 
bebyggelse .

For det andet skal det sikres, at viden og incitamenter er 
til stede til anvendelse af teknologien, at renoveringerne 
gennemføres korrekt, og at kompetenceniveauet i bygge-
erhvervet højnes . 

Samtidig vil det også afhænge af de virkemidler til fremme 
af energibesparelser, der implementeres efter 2020 . Det 
har i denne forbindelse stor betydning, om det besluttes at 
videreføre energiselskabernes indsats til fremme af energi-
besparelser efter 2020 . 
 
Indsatsen til fremme af energirenovering af bygninger kan 
imidlertid ikke stå alene . Parallelt udmøntes en aktiv indsats 
for at fremme energibesparelser i de apparater, som anven-
des i bygningerne . Det sker i høj grad gennem fastsættelsen 
af ambitiøse effektivitetskrav til nye apparater og produkter 
inden for rammerne af EU’s ecodesign-direktiv og ved at 
fremme salget af de energimæssigt bedste produkter, blandt 
andet via energimærkning af apparater, information mv .
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Regeringen præsenterer med “Strategi for energirenovering 
af bygninger” en række initiativer, hvis realisering samlet 
forventes at medføre 35 pct . reduktion af energiforbruget i 
bygninger frem mod 2050 . 

Med strategien tilrettelægger regeringen en samlet indsats 
for realisering af energibesparelsespotentialet i bygninger . 
Strategien indeholder et samlet overblik over regeringens 
initiativer for fremme af energibesparelser i bygninger, 
herunder også de initiativer, som er iværksat i henholdsvis 
energiaftalen fra marts 2012, aftalerne om Vækstplan DK, 
Vækstplan for Energi og Klima og aftale om Danmarks  
Innovationsfond . 

Ved gennemførelsen af strategiens initiativer skal der 
sikres en synergiskabende koordinering af alle initiativer . 
Endvidere skal implementering af strategien spille sammen 
med og understøtte regeringens Smart grid-strategi og 
Klimaplan . Realisering af Smart grid-strategien vil styrke 
integrationen af vedvarende energi i bygninger og bygnin-
gers samspil med energisystemet, hvilket kan bidrage til 
en mere effektiv drift af el-systemet og lavere elforbrug i 
bygninger . Samtidig har Klimaplanens målsætning om at 

reducere Danmarks samlede drivhusgasudledninger med 
40 pct . i 2020 i forhold til niveauet i 1990 samme sigte om 
reduktion af energiforbruget . 

Realisering af strategiens initiativer skal ligeledes ses i 
sammenhæng med regeringens nye arkitekturpolitik 
“Mennesket i centrum”, som regeringen fremlagde primo 
2014, og som har fokus på mødet med arkitekturen (for unge 
og voksne), demokrati (kommuner og borgerdeltagelse), 
bæredygtighed (miljømæssigt, social og kulturelt) og værdi-
skabelse (kvalitet, innovation og internationalt potentiale) . 

Initiativerne i strategien er målrettet mod de enkelte byg-
ningssegmenter . Årsagen hertil er, at de forskellige byg-
ningssegmenter har forskellige rammer, differentierede 
udfordringer og varierende energibesparelsespotentialer . 
Derfor skal der tages forskellige målrettede midler i brug 
for at fremme energirenovering i hvert enkelt bygnings-
segment . 

En del af strategiens initiativer har dog et bredt sigte, og er 
dermed ikke specifikt rettet mod et enkelt bygningsseg-
ment . Årsagen hertil er, at der er initiativer, som har samme 

Oversigt over  
initiativerne til fremme 
af energirenovering  
af bygninger
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udgangspunkt og karakter med indbyggede hensyn til byg-
ningsanvendelse, -konstruktion og ejerform . Dette gælder 
eksempelvis for skærpelsen af bygningsreglementets ener-
gikrav, informationsindsatsen om energirenovering og de 
finansielle rammer for investeringer i energirenoveringer . 

Det største besparelsespotentiale findes i enfamiliehuse, idet 
mere end halvdelen af opvarmningsforbruget i bygninger 
anvendes i enfamiliehuse . Enfamiliehuse kendetegnes ved, 
at ejeren og beboeren i langt de fleste tilfælde er den samme 
person . Vedligeholdelsen af boligen spiller en stor rolle for 
ejeren, fordi boligen også udgør rammen for beboerens til-
værelse . Samtidig har ejeren ikke i udgangspunktet viden og 
kompetencer til at gennemskue energirenoveringsprojek-
ter, som kan fremstå som store og uoverskuelige opgaver for 
den enkelte . 

Etageejendomme udgør halvdelen af det samlede antal boli-
ger . Etageboliger er kendetegnet ved, at den enkelte bygning 
udgør rammen om flere beboeres tilværelse . Beslutninger 
om energirenovering af bygningen forudsætter derfor, at 
flere parter blive enige og i fællesskab beslutter, hvad der 
skal gøres . Ejerforholdene er forskellige, idet nogle af byg-

ningerne ejes af beboerne enten som ejerlejligheder eller an-
delslejligheder . I andre bygninger udlejes boliger til beboerne 
enten som privat udleje eller som almene boliger, hvilket 
giver særlige udfordringer i forbindelse med gennemførelse 
af energirenoveringer . En del af etageejendommene udgøres 
af erhvervsbygninger, der enten ejes af den virksomhed, der 
bruger bygningen, eller udlejes .

Offentlige bygninger udgør et særligt segment, hvor byg-
ningsejerne har særlige muligheder og rammer for gennem-
førelse af energirenoveringer og også særlige forpligtelser . 

Endelig indeholder strategien tværgående initiativer om-
kring kompetencer og innovation . Disse initiativer sigter 
mod at overkomme barrierer for fremme af energirenove-
ring gennem en styrket indsats for uddannelse og kompe-
tenceudvikling inden for energirenovering samt en styrket 
indsats for forskning, innovation og demonstration . 

På de næste sider gives en samlet oversigt over strategiens 
initiativer . Læs mere om de konkrete initiativer i det efter-
følgende afsnit, hvor de enkelte initiativer beskrives mere 
uddybende .
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil opgradere bygningsreglementets energikrav til bygnings-
komponenter og faste installationer i eksisterende bygninger for at sikre, at bygningerne energireno-
veres og fremtidssikres i takt med, at de vedligeholdes.   

Eksisterende initiativer: 

•  Bygningsreglementets energikrav til eksisterende 
byggeri pålægger bygningsejere, som ombygger eller 
vedligeholder, at anvende energieffektive løsninger . 

•  Krav til apparater og produkters energieffektivitet .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil: 

1.1 (side 35)

Opgradere energikravene til klimaskærm,  
ekskl. vinduer
•  Opgradere energikravene til klimaskærmskompo-

nenter så de afspejler de fremtidige udfordringer og de 
forventede energipriser .   

1.2 (side 36)

Opgradere energikravene til vinduer
•  Opgradere energikravene til udskiftning af vinduer  

i 2015, således at de svarer til de udmeldte fremtidige  
krav for 2015 . 

•  Opgradere energikravene til udskiftning af vinduer i 
2020, således at de svarer til energikravene for vinduer  
i bygningsklasse 2020 .  

•  Fastsætte nye mål for fremtidens energikrav til vinduer 
efter 2020 .

•  Udarbejde informationsmateriale om valg af energi-
effektive vinduesløsninger, der også inddrager hensynet 
til arkitektur og bevaringsværdige vinduer samt lys og 
støjforhold .

1.3 (side 37)

Opgradere energikravene til installationer i bygninger
•  Gennemgå energikravene til installationer i bygninger 

med henblik på at opgradere dem og herunder overveje, 
om der skal indføres krav om automatisering og styring 
af installationerne . 

•  Gennemføre en analyse af samspillet mellem installa-
tioner i bygninger og Smart grid og på dette grundlag 
vurdere mulighederne for indførelse af særlige krav til 
installationerne i bygningerne med henblik på udnyt-
telse af fordelene ved Smart grid .

•  Undersøge fordele og ulemper ved at indføre krav om 
anvendelse af ventilation med varmegenvinding i nye 
enfamiliehuse .

•  Undersøge muligheden for at indføre krav om anven-
delse af commissioning ved visse typer større bygninger 
med komplicerede installationer .

1.4 (side 38)

Sikre øget efterlevelse af bygningsreglementets regler
• Gøre bygningsreglementets regler nemmere at forstå .

•  Styrke informationsindsatsen om bygningsreglementet, 
bl .a . ved udvikling af eksempelsamlingen .

•  Løbende følge op på efterlevelsen af energikravene til 
eksisterende bygninger i bygningsreglementet og her-
under gennemføre undersøgelser af efterlevelsen hvert 
andet år .

1.5 (side 40)

Indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger
•  Igangsætte en analyse af kravniveau og rentabilitet for 

energirammer for eksisterende bygninger og indføre 
frivillige energiklasser for eksisterende bygninger i 
bygningsreglementet for 2015, som svarer til klassi-
ficeringen af bygninger på en skala fra A til G i energi-
mærkningsordningen for bygninger .

•  Ændre bygningsreglementets krav til eksisterende byg-
ninger, således at bygningsejere ved renovering kan vælge 
at lade overholdelse af en frivillig energiklasse erstatte 
effektivitetskravene til visse bygningskomponenter .

1.
Initiativer målrettet  
alle bygningssegmenter 
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil opgradere bygningsreglementets energikrav til nye  
bygninger for at sikre, at Danmark fortsat er i front, når det gælder energieffektivt byggeri.

Eksisterende initiativer: 

•  Bygningsreglementet sikrer, at nybyggeri opføres, så 
unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, 
køling, ventilation og belysning undgås, samtidig med,  
at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold .

•  Bygningsreglementet fastlægger frivillige lavenergi-
klasser, nemlig lavenergiklasse 2015 og bygnings-
klasse 2020 .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:  

1.6 (side 41)

Opgradere energikravene til nye bygninger
• Evaluere energikravene i lavenergiklasserne .

•  Gøre energirammerne i lavenergiklasse 2015 til krav 
fra 2015 og vurdere komponentkravene på baggrund af 
evaluering .

•  Vurdere behovet for at justere kravene til bygnings-
klasse 2020 .

•  Gennemføre initiativer til fremme af overholdelsen af 
tæthedskravene i nybyggeri, som sikrer større fokus på 
fordelene ved tæthed i nybyggeri .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil styrke informationsindsatsen om energieffektivitet  
i bygninger for at sikre, at bygningsejere og virksomheder har adgang til den information, der er nød-
vendig for at kunne træffe beslutning om gennemførelse af omkostningseffektive energirenoveringer, 
der også inddrager hensynet til indeklima, miljø og arkitektur mv.     

Eksisterende initiativer: 

•  Der gennemføres en informationsindsats om potentialer 
og fordele ved at energieffektivisere via hjemmeside og 
vejledninger målrettet mod bygningsejere, rådgivere og 
de udførende virksomheder . 

• Energimærkning af apparater og produkter .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:  

1.7 (side 43)

Styrke informations- og kommunikationsindsatsen  
om energirenovering og energieffektivitet i byggeriet
•  Styrke informationsindsatsen om energieffektivitet, 

således at denne i højere grad understøtter energi- 
renovering af bygninger .

•  Udvikle nye, målrettede informationsværktøjer, hvor  
der lægges vægt på en alsidig belysning af energi-
renovering, der også inddrager indeklima, bokomfort, 
sundhed, arkitektoniske hensyn samt radon- og PCB-
problematikkerne mv . 

•  Understøtte kommuners indsats for energieffektivi-
sering, herunder etablering af partnerskaber om til-
rettelæggelsen af informationsindsatser .



26 Strategi for energirenovering af bygninger

1 Initiativer, som følger af Vækstplan for Klima og Energi 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil drøfte med energiselskaberne, hvordan deres energi-
spareindsats kan målrettes mod eksisterende bygninger med henblik på at fremme målsætningen om, 
at energiforbruget i eksisterende bygninger skal reduceres. 

Eksisterende initiativer: 

•  Energiselskaberne er ved energiaftalen forpligtet til at 
realisere en reduktion af energiforbruget svarende til 
10,7 PJ per år i perioden 2013-2014 og til 12, 2 PJ årligt i 
perioden 2015-2020 .  

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:  

1.8 (side 45)

Målrette energiselskabernes energispareindsats
•  Drøfte med energiselskaberne, om der kan indføres en 

målsætning for den andel af deres energibesparelser,  
der skal opnås i eksisterende bygninger . 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil styrke energimærkningsordningen for bygninger  
ved at gøre ordningen mere effektiv og sikre, at den i højere grad understøtter energirenovering  
af bygninger.  

Eksisterende initiativer: 

•  Alle nyopførte bygninger skal energimærkes inden 
ibrugtagning .

•  Alle bygninger skal være energimærket ved salg  
eller udlejning . 

•  Bygninger over 1 .000 m2 skal have et gyldigt energi-
mærke . Offentlige bygninger over 250 m2 skal have  
et gyldigt energimærke .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:  

1.9 (side 47)

Sikre en effektiv og målrettet  
energimærkningsordning for bygninger
•  Styrke anvendelsen af energimærkningerne af bygnin-

ger via etableringen af en hjemmeside, hvor bygnings-
ejere og lejere på grundlag af energimærkningerne 
kan få en alsidig belysning af energibesparelsesmulig-
hederne i deres bygninger og konkret information og 
vejledning om gennemførelsen af energirenoveringer .

•  Stille baggrundsdata om bygninger fra energimærk-
ningerne til rådighed via Energistyrelsens hjemmeside .1 

•  Udarbejde vejledninger og eksempelsamlinger om, hvor-
ledes energimærkningen kan understøtte bygningsved-
ligeholdelse og renovering af ejendomsporteføljer .

•  Arbejde for, at kvaliteten af energimærkningerne af byg-
ninger løbende forbedres, gennemføre regelforenklinger 
og reducere omkostningerne til energimærkningen .1 

•  Videreføre dialogen med bygningsejere, lejere, rådgivere,  
håndværkere, energiselskaber, finansieringsinstitu-
tioner og andre markedsaktører om, hvorledes energi-
mærkningen bedst kan understøtte indsatsen for 
energibesparelser .
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1 Initiativer, som følger af Vækstplan for Klima og Energi 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil sikre, at bygningsejere og virksomheder får data og  
faglige værktøjer, som giver dem et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag for gennemførelse  
af omkostningseffektive energirenoveringer.

Eksisterende initiativer: 

•  I BBR registreres bygninger, herunder bygningers ener-
giforbrug .

•  Der er udviklet en beregningsmodel, BE10, til bereg-
ning af bygningers energiforbrug ved renoveringer, 
jf .bygningsreglementers regler og energimærkning af 
bygninger .

•  Der er udsendt udkast til bekendtgørelse i høring, der 
opdaterer kravene til måling af forbruget af gas, varme, 
varmt vand, el og køling i bygninger . Bekendtgørelsen 
implementerer kravene til målinger i EU’s direktiv om 
energieffektivitet .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:  

1.10 (side 48)

Sikre bedre data og værktøjer til beslutninger om  
energirenovering
•  Gennemføre en analyse af de forskellige parters behov 

for data, faglige værktøjer mv . til understøttelse af energi-
renovering af bygninger . 

•  Udvikle en metode til beregning og dokumentation af 
energibesparelser ved energirenovering .

•  Udarbejde en plan for udvikling af data, faglige værktøjer, 
vejledninger mv . til fremme af energirenovering af byg-
ninger i samarbejde med de involverede parter .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil gennemføre analyser af vilkårene for finansiering af energi- 
renoveringer med henblik på at sikre, at der er gode rammer for finansiering af energirenoveringer.

Eksisterende initiativer: 

•  Der er indført afgifter på energi, som giver slutbrugere et 
større incitament til at gennemføre energibesparelser .

•  Bolig Job ordningen giver skattefradrag til vedligeholdelse 
og istandsættelse af boligen, herunder energirenovering .2 

•  Der er fremsat et forslag til lov om formidling af fast 
ejendom m .v ., hvori indgår, at de oplysninger om ejen-
dommens forbrugsafhængige forhold og særligt var-
meudgiften, der skal oplyses til køber i forbindelse med 
ejendomssalg, så vidt det er muligt skal kvalificeres med 
henblik på at give et mere retvisende billede af ejendom-
mens forbrugsafhængige forhold og dermed også give  
en bedre forbrugerinformation .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:

1.11 (side 49)

Fremme gode rammer for finansiering  
af energirenovering
•  Gennemføre analyser af om boligmarkedet er tilstræk-

kelig transparent, så prisdannelsen afspejler bygninger-
nes energitilstand og dermed sikrer, at rentable energi-
renoveringer bevarer deres værdi, når ejendommen 
skal sælges . Derudover vil der blive udført analyser om 
hvorledes energiforhold bedre kan inddrages i bankernes 
eller realkreditinstitutternes lånerådgivning og værdi-
fastsættelse af ejendomme, og mulighederne for betaling 
af investeringer over energiregningen .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil udarbejde en samlet strategi for byggeområdet for at 
fremme produktivitet og vækst i byggeriet.

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:

1.12 (side 49)

Fremlægge en byggepolitisk strategi

•  Fremlægge en byggepolitisk strategi, der skal formulere 
regeringens samlede politik for byggeområdet og adres-
sere branchens udfordringer for at medvirke til at fremme 
vækst, produktivitet og beskæftigelse i byggeriet . 
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil gøre det nemmere og mere overskueligt for ejere af  
enfamiliehuse at gennemføre energirenovering af deres boliger.  

Klima-, energi- og bygningsministeren vil: 

2.1 (side 51)

Fremme energirenovering i enfamiliehuse via  
BedreBolig-ordningen

•  I 2014 lancere og markedsføre BedreBolig-ordningen,  
der bl .a . skaber én samlet indgang for boligejere til energi- 
renovering . Ordningen udrulles gradvist på baggrund  
af erfaringer fra en række udvalgte kommuner . 1,2

Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme anvendelsen af alternativer til olie- og gasfyr 
baseret på vedvarende energi.

Eksisterende initiativer: 

•  Bygningsreglementet er i 2013 ændret, således at der fra 
2013 er forbud mod installering af olie- og naturgasfyr 
i nye områder der ikke per 1 . januar 2013 er udlagt til 
naturgas .

•  Det er i energiaftalen af 22 . marts 2012 fastlagt, at der,  
for at understøtte omlægningen fra olie- og naturgasfyr 
i eksisterende bygninger til opvarmningsformer baseret 
på vedvarende energi i 2012-2015, afsættes en pulje på i 
alt 42 mio . kr . til at fremme initiativer for energieffektive 
alternativer .  

Klima-, energi- og bygningsministeren vil: 

2.2 (side 52)

Fremme udbredelsen af alternativer til olie- og gasfyr 
baseret på vedvarende energi
•  Gennemføre demonstrationsprojekter, som afprøver 

løsninger, der integrerer vedvarende energi i bygninger 
og herunder belyser samspillet mellem omlægningen  
til vedvarende energi og behovet for energirenovering . 

2.
 Initiativer målrettet  
enfamiliehuse 

1 Initiativer, som følger af Vækstplan for Klima og Energi 
2 Initiativer, som følger af aftaler om Vækstplan DK 
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil med udgangspunkt i erfaringerne med ESCO-modellen 
udvikle og lancere en ny model for at gennemføre energirenoveringer i store bygninger, der giver  
bygningsejeren større sikkerhed for, at den forventede energibesparelse også opnås i virkeligheden. 

Eksisterende initiativer: 

•  Der er i 2013 gennemført analyser af erfaringer med 
anvendelsen af garantimodeller for energirenovering i 
etagebyggeri . På dette grundlag er der sat gang i udvik-
lingen af en ny garantimodel for realisering af energi-
besparelser i etagebyggeri .

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:

3.1 (side 55)

Fremme energirenovering af større  
bygninger via udbud med garanti
•  Lancere en model for energirenovering med garanti-

ydelser for energibesparelser i etagebyggeri, kontor-
bygninger mv . og gennemføre en afprøvning af denne  
i en række konkrete byggeprojekter .

•  Evaluere erfaringerne med modellen og vurdere behovet 
for en videreudvikling med henblik på at etablere et 
overblik over bygningers samlede energiforbrug, f .eks . 
visse typer af procesenergi . 

Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter vil fremme energirenovering af almene boliger,  
ejer- og andelsforeninger samt erhvervslejemål ved at fjerne barrierer og give beslutningstagerne  
et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag for at gennemføre energirenoveringer.

Eksisterende initiativer: 

•  Landsbyggefondens renoveringsramme er med kick-
starten og Vækstplan DK forøget til godt 23 mia . kr . for 
perioden 2011-2013 .2

•  Almenboligloven er ændret, således at øverste myndig-
hed i boligorganisationer har styrket beslutningskom-
petence til at træffe beslutning om energirenoveringer, 
uanset at den lokale boligafdeling er i mod .

•  Der er afsat en pulje til nedrivning og istandsættelse  
af dårlige boliger på landet på 200 mio . kr . årligt i 2014  
og 2015 .2

•  I 2013 er beregningsgrundlaget for boligstøtte ændret, 
således at energirenoveringer med udvendig isolering 
ikke giver anledning til nedsættelse af boligstøtten . 

•  I februar 2014 er fremsat et lovforslag der indeholder  
en model for, hvordan omkostningerne til energire-
noveringer, der er rentable ud fra en totaløkonomisk 
betragtning, kan fordeles mellem ejer og lejere til gavn  
for begge parter .

Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter vil: 

3.2 (side 56)

Fremme energirenovering af almene boliger
•  Reducere den økonomiske usikkerhed for beboerne i 

eksisterende alment boligbyggeri ved gennemførelse 
af større energirenoveringer ved at udvikle en særlig 
model, hvor der via boligorganisationernes dispositi-
onsfonde kan stilles garanti for energibesparelsen som 
supplement til en garanti fra en teknisk rådgiver eller  
en evt . anden part i byggeriet .1

3.
Initiativer målrettet flerfamiliebygninger,  
erhvervsbygninger og offentlige bygninger 

1 Initiativer, som følger af Vækstplan for Klima og Energi 
2 Initiativer, som følger af aftaler om Vækstplan DK 
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•  Fremme energirenoveringsindsatsen i eksisterende 
alment boligbyggeri via udvikling af en fleksibel digital 
energirenoveringsplatform med en koordineret samling 
af handlingsanvisninger samt planlægnings- og bereg-
ningsværktøjer, der konkret kan bruges ved planlæg-
ningen, projekteringen, udførelsen og driften af større 
energibesparende foranstaltninger . Platformen udvikles 
i samarbejde med den almene boligsektor og vil løbende 
blive udbygget på baggrund af erfaringerne fra blandt 
andet forsøgs- og demonstrationsprojekter .

3.3 (side 58)

Fremme energirenovering af private  
udlejningsboliger og andels- og ejerforeninger
•  Gennemføre en kortlægning af anvendelsen af ejen-

domsadministratorer i private udlejningsejendomme, 
private andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforenin-
ger, herunder af i hvilket omfang der indgår aftaler om 

energistyring og -optimering i administrationsaftaler 
eller aftaler om anvendelse af energikonsulenter i eller 
uden for ejers eller administrators virksomhed .

•  Drøfte med ejere og lejere, hvilke tiltag der kan gennem-
føres for at sikre, at energistyring og energirenovering 
får større fokus i forbindelse med driften af ejendomme, 
og i hvilket omfang dette kan tilvejebringes via admini-
strationsaftaler . 

3.4 (side 60)

Fremme energirenovering af erhvervslejemål
•  Fremlægge et lovforslag om ændring af erhvervsleje-

loven, der skal gøre det lettere for udlejere af ejendomme, 
der udelukkende er udlejet til erhverv, at indgå aftaler 
med lejerne om energirenovering af ejendommene og om 
en lejeforhøjelse, der er knyttet hertil . 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme energirenovering af offentlige bygninger,  
således at offentlige bygninger er i front, når det gælder energirenovering. 

Eksisterende initiativer: 

•  Der er afsat 100 mio . kr . i perioden 2015-2016 til at 
fremrykke vedligehold af statens bygninger, hvor der 
samtidig kan gennemføres energioptimeringer .2

•  Cirkulære for energieffektivisering i statens institutioner 
med målsætning om 10 pct . energibesparelser .

•  Aftaler med KL henholdsvis Danske Regioner om kom-
munernes henholdsvis regionernes energispareindsats .

•  Låneadgang på 1 mia . kr . til syghusbyggeri, der bygges 
efter bygningsklassen 2020 .  

•  Der er i 2013 stillet konkrete krav til inddragelse af total- 
økonomi i forbindelse med revision og udvidelse af 
bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i  
offentligt byggeri . 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil: 

3.5 (side 60)

Fremme energieffektive offentlige bygninger 
•  Revidere cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner .

•  Gennemføre analyser af hvordan energirenoveringen 
af statens samlede bygningsportefølje kan gennemføres 
mest økonomisk rentabelt og dermed belyse marginal-
omkostningerne ved ekstra energirenoveringer .

•  Drøfte fastlæggelsen af nye rammer for energispare-
indsatsen i kommuner og regioner med KL og Danske 
Regioner . 

•  Understøtte tværgående samarbejde med statslige, 
regionale og kommunale bygningsejere med fokus på at 
fremme energieffektiv drift af den offentlige ejendoms-
portefølje .

•  Udvikle et digitalt værktøj og en database til registrering 
og synliggørelse af energiforbruget i offentlige bygninger . 

2 Initiativer, som følger af aftaler om Vækstplan DK 
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1 Initiativer, som følger af Vækstplan for Klima og Energi 
3 Initiativer, som følger af Strategi for intelligent offentligt indkøb

Klima-, energi- og bygningsministeren vil arbejde for at højne uddannelses- og kompetenceniveauet 
vedrørende energirenovering i virksomheder inden for byggeriet, banker, finansieringsinstitutioner og 
byggemarkeder, der vejleder bygningsejere om energirenovering. 

Eksisterende initiativer: 

•  Videncenter for energibesparelser i bygninger er ved 
energiaftalen af 22 . marts 2012 forlænget til 2016 .  
Centeret formidler viden om konkrete og praktiske 
muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger  
til byggeriets parter .

•  Efteruddannelsestilbud i forbindelse med implemente-
ring af en godkendelsesordning for virksomheder, der 
monterer små vedvarende energianlæg .1

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:

4.1 (side 63)

Styrke uddannelses- og kompetenceudvikling  
inden for energirenovering
•  Vurdere behovet for efteruddannelse inden for energi-

effektivisering og vedvarende energi i byggeriet .1

•  Sikre, at der udvikles undervisningsmateriale og værk-
tøjer til efteruddannelse af bankrådgivere, som muliggør 
aktiv markedsføring af finansiering af energirenovering .

•  Sikre, at der udvikles informationsmateriale og værk-
tøjer, som giver salgspersonalet i byggemarkeder kom-
petencer til at vejlede bygningsejere om energieffektive 
energirenoveringsløsninger . 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme forskning, innovation og demonstration af  
energieffektive løsninger til energirenovering af bygninger. 

Eksisterende initiativer: 

•  I forbindelse med aftalen om fordelingen af forsknings-
reserven mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 31 . oktober  
2013 er det aftalt, at man fra politisk side vil understøtte 
igangsættelse af fem samfundspartnerskaber om inno-
vation . 

•  Det er planlagt at udsende vejledninger og en eksempel-
samling om, hvordan innovation kan fremmes ved 
anvendelse af funktionskrav i udbuddene .3

Klima-, energi- og bygningsministeren vil:

4.2 (side 64)

Styrke forskning, innovation og demonstration  
af energirenovering
•  Understøtte etableringen af et samfundspartnerskab  

om innovation betegnet “Innovatorium til bygnings-
renovering i verdensklasse” . Partnerskabet skal i et  
bredt samarbejde mellem offentlige og private aktører 
udvikle og demonstrere løsninger til bæredygtig byg-
ningsrenovering med mindre energi- og ressource-
forbrug . 

4.
 Initiativer målrettet en styrkelse af kompetencer  
og innovation til fremme af energirenovering 



Initiativer til fremme 
af energirenovering  
af bygninger





Initiativer målrettet mod 
alle bygningssegmenter 

1.
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Opgradere energikravene til klimaskærm, ekskl. vinduer

Formål
Energikravene til bygningskomponenter, som 
installeres i eksisterende bygninger, sikrer, at der 
gennemføres energieffektiviseringer i eksisteren-
de bygninger samtidig med at de vedligeholdes . 
Energikravene til bygningskomponenter skal 
derfor opgraderes, således at der også fremover 
anvendes energieffektive komponenter i nye og 
eksisterende bygninger, hvilket sikrer en løbende 
forbedring af energistandarden af bygningsmas-
sen i Danmark .  

Baggrund og indhold
Bygningsreglementet indeholder energikrav 
til bygningskomponenter, der skal opfyldes ved 
tilbygning er eller ombygning af eksisterende 
bygninger samt ved vedligeholdelse . Energikra-
vene sikrer, at der ved den løbende renovering af 
bygninger samtidig gennemføres energieffektivi-
sering af bygningerne . Derudover har energikra-
vene bidraget til at skabe afsætningsmuligheder 
for energieffektive løsninger og dermed også 
bidraget til, at danske virksomheder har opnået 
styrkepositioner på området .

Energikravene til komponenter er dels fastsat ud 
fra en energimæssig vurdering og dels ud fra en 

totaløkonomisk vurdering, således at de ikke på-
lægger bygningsejere en ekstra økonomisk byrde . 

Teknologien udvikler sig løbende, og der opstår 
nye muligheder for energieffektiviseringer . Sam-
tidig udvikler priserne for de tekniske løsninger 
sig i takt med, at nye løsninger slår igennem på 
markedet . Investeringer i energieffektive løs-
ninger bliver ved stigende energipriser også alt 
andet lige mere rentable for bygningsejerne og for 
samfundet som helhed . 

Derfor vil alle krav til klimaskærmkomponenter 
i forbindelse med offentliggørelsen af det nye 
bygningsreglement i 2015 blive gennemgået og 
fremtidssikret, så de afspejler de fremtidige udfor-
dringer og de forventede energipriser .  

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Opgradere energikravene til klimaskærms-
komponenter så de afspejler de fremtidige 
udfordringer og de forventede energipriser.  

1.1 



36 Strategi for energirenovering af bygninger

1.2 Opgradere energikravene til vinduer

Formål
Vinduernes energimæssige egenskaber har 
meget stor betydning for energiforbruget i byg-
ninger . Vinduer skal udskiftes med jævne mel-
lemrum, hvilket giver mulighed for realisering 
af store, omkostningseffektive besparelser ved 
at erstatte de gamle vinduer med tidsvarende, 
energieffektive vinduer . Derfor skal energikra-
vene til vinduer opgraderes . 

Baggrund og indhold
Bygningsreglementet indeholder krav til nye 
vinduers energieffektivitet, som skal opfyldes 
i nye bygninger og ved udskiftning af vinduer i 
eksisterende bygninger . Samtidig er der udmeldt 
fremtidige krav for udskiftning af vinduer i 2015, 
og i bygningsklasse 2020 er der fastsat skærpede 
krav til vinduer i nybyggeriet . Disse angiver så-
ledes de forventede kravniveauer i 2015 og 2020 . 
Disse krav fungerer endvidere som sigtepunkter 
for udviklingen af mere energieffektive vinduer . 

I forlængelse af dette vil energikravet til vinduer 
i 2015 blive skærpet, således det svarer til de ud-
meldte fremtidige krav for udskiftning af vinduer i 
2015 . Samtidig opgraderes kravene til udskiftning 
af vinduer i 2020, således at de svarer til vindues-
kravene i bygningsklasse 2020 . 

Fastsættelse af langsigtede mål for vinduer har 
vist sig at have en særdeles positiv indvirkning 
på hele innovationen i byggeerhvervet, fordi må-
lene har skabt sikkerhed for investeringer og for 
tilrettelæggelsen af innovationsprocessen . På 
baggrund af de positive erfaringer med dette vil 
der også blive fastsat nye og mere ambitiøse mål 
for fremtidens vinduer efter 2020 baseret på den 
nyeste udvikling . Hensigten er, at fremtidens 
vinduer på årsbasis skal yde et betydeligt ener-
gitilskud til opvarmningen af bygninger . Målene 
vil blive fastlagt efter en dialog med brancherne 
på området .

Der er særlige problemstillinger forbundet med 
bygninger med små vinduer (dannebrogsvindu-
er, vinduer med sprosser mv .), fordi den relative 
energimæssige gevinst ved anvendelse af nye, 
energirigtige vinduer falder med rudestørrelsen . 

I mange bevaringsværdige ejendomme vil det 
derfor være relevant med andre løsninger end 
udskiftning af hele vinduet . Energistyrelsen vil 
derfor udarbejde et informationsgrundlag om 
dette, således at bygningsejere får bedre mulig-
hed for at træffe beslutning om valg af vinduer, 
der tager hensyn til både energiforbruget og 
bygningernes arkitektoniske udtryk .

Vinduer har endvidere betydning for dagslysfor-
holdene i bygninger . Ved udskiftning af vinduer 
kan der opnås en forbedring af dagslysforholdene 
og dermed også en mindre reduktion af elfor-
bruget til belysning . For at give bygningsejerne et 
bedre grundlag for at inddrage dagslysforholdene 
i beslutningen om nye vinduer vil dette forhold 
også indgå i informationsgrundlaget sammen 
med forhold omkring støj .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Opgradere energikravene til udskiftning 
af vinduer i 2015, således at de svarer til de 
udmeldte fremtidige krav for 2015. 

•  Opgradere energikravene til udskiftning af 
vinduer i 2020, således at de svarer til energi-
kravene for vinduer i bygningsklasse 2020.  

•  Fastsætte nye mål for fremtidens energikrav 
til vinduer efter 2020.

•  Udarbejde informationsmateriale om valg af 
energieffektive vinduesløsninger, der også 
inddrager hensynet til arkitektur og beva-
ringsværdige vinduer samt lys og støjforhold.
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Opgradere energikravene til installationer i bygninger

Formål
Installationer i bygninger (f .eks . varme- og venti-
lationsanlæg, elevatorer mv .) har stor betydning 
for energiforbruget i bygningerne . Den teknologi-
ske udvikling har dels resulteret i udviklingen af 
mere energieffektive installationer og dels givet 
mulighed for automatisk styring af visse instal-
lationer . Dette giver mulighed for både et bedre 
indeklima og lavere energiforbrug . Udrulningen 
af Smart grid giver endvidere mulighed yderligere 
energibesparelser ved styringsmæssigt samspil 
mellem elforsyningssystemet og elforbrugende 
installationer i bygningerne . Derfor skal de instal-
lationer, der installeres i nye og eksisterende 
bygninger, dels være mere energieffektive og dels 
være forberedt til at udnytte de muligheder for 
energieffektivisering, som automatiseringen og 
udrulning af Smart grid giver .   

Baggrund og indhold
Bygningsreglementet indeholder energikrav til 
installationer i nye bygninger og ved udskiftning 
af installationer i eksisterende bygninger . Den 
teknologiske udvikling medfører, at energieffek-
tiviteten af installationerne forbedres, og at de  
energieffektive løsninger bliver billigere . 

Analyser har endvidere vist, at der er et stort po-
tentiale ved anvendelse af automatik til regulering 
af varmeforsyningsanlæg efter udetemperaturen 
og varmebehovet . Dette gælder ved anskaffelse af 
nye varmeinstallationer som f .eks . varmepumper, 
men også ved udskiftning af fjernvarmeanlæg i 
eksisterende bygninger . Automatisk regulering 
giver både et mere stabilt indeklima og en mere 
energieffektiv drift af varmeanlægget . 

Udrulningen af Smart grid giver nye muligheder 
for energibesparelser, blandt andet ved at anven-
de automatiseringssystemer, hvor elforbrugende 
anlæg styres efter elprisen . For eksempel kan der 
være fordele ved slukning af varmepumper eller 
andre elforbrugende installationer i perioder med 
spidsbelastning . Udnyttelsen af disse muligheder 
kræver, at der installeres målere og andre former 
for udstyr, der kan kommunikere med elsystemet 
og regulere elforbruget .

Der vil derfor blive gennemført analyser af mu-
lighederne for at opgradere effektivitetskravene 
til de elforbrugende installationer som følge af 
den teknologiske udvikling og for at identificere 
hvilke fordele automatiseringssystemer giver 
for bygningsejerne og for elforsyningen . På dette 
grundlag vil bygningsreglementets energikrav 
til installationerne blive opgraderet, og det vil 
blive overvejet, om der skal fastsættes krav til 
automatisering, således at installationerne er 
forberedt til at indgå i automatiserede styrings-
systemer eller til udnyttelse af mulighederne i 
Smart grid . 

Der er på sigt et stort energisparepotentiale ved 
anvendelse af ventilationssystemer med varme-
genvinding, hvor den kolde luft, der trækkes ind 
udefra, opvarmes med indeluften, der suges ud af 
bygningen . Samtidig har ventilationssystemer 
også en gunstig virkning på indeklimaet med 
lavere luftfugtighed og en kontrolleret tilførsel af 
frisk luft . Eventuelle problemer med radon og PCB 
vil også blive reduceret ved anvendelse af venti-
lation, fordi koncentrationen af skadelige stoffer i 
indeluften reduceres . 

I det eksisterende bygningsreglement er der krav 
om installering af ventilation med varmegenvin-
ding i nye etageboliger, men ikke i enfamiliehuse .  
I enfamiliehuse kan man vælge mellem balanceret 
ventilation med varmegenvinding eller naturlig 
ventilation . Fordele og ulemper ved at indføre 
krav om anvendelse af ventilation med varme-
genvinding i nye enfamiliehuse vil derfor blive 
undersøgt . 

Erfaringen har vist, at der ofte er komplikatio-
ner forbundet med at få komplicerede tekniske 
installationer i bygninger til at fungere sammen, 
uden at installationerne modvirker hinanden . 
Dette gælder specielt i større bygninger og i 
særlig grad i bygninger, hvor der er installeret 
anlæg til både opvarmning og køling . Proble-
merne kan afhjælpes ved at sikre, at anlæggene 
indstilles korrekt, så de enkelte dele af de kom-
plicerede systemer ikke modarbejder hinanden . 
Dansk Standard har derfor udgivet en standard 
for, hvordan man verificerer og dokumente-

1.3
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rer, at en bygnings tekniske installationer er 
energieffektive (commissioning) . Det vil derfor 
blive undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at 
indføre krav om, at der anvendes commissioning 
efter standarden ved færdigmelding af større 
bygninger med køling, hvor styringen af energi-
systemet ofte er kompliceret . Der er bl .a . i disse 
bygninger fare for stort energispild, hvis indre-
guleringen af systemet ikke er foretaget korrekt . 
Standarden vil derudover kunne benyttes som 
vejledning for øvrige bygninger .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil: 

•  Gennemgå energikravene til installationer i 
bygninger med henblik på at opgradere dem 
og herunder overveje, om der skal indføres 

krav om automatisering og styring af instal-
lationerne. 

•  Gennemføre en analyse af samspillet mellem 
installationer i bygninger og Smart grid og 
på dette grundlag vurdere mulighederne for 
indførelse af særlige krav til installationerne 
i bygningerne med henblik på udnyttelse af 
fordelene ved Smart grid.

•  Undersøge fordele og ulemper ved at indføre 
krav om anvendelse af ventilation med varme-
genvinding i nye enfamiliehuse.

•  Undersøge muligheden for at indføre krav om 
anvendelse af Commissioning ved visse typer 
større bygninger med komplicerede instal-
lationer.

Sikre øget efterlevelse af bygningsreglementets regler

Formål
Bygningsreglementets regler for energirenovering 
af eksisterende byggeri sikrer, at bygninger ener-
giforbedres løbende i forbindelse med vedligehol-
delse og renovering . Reglerne udgør en krumtap 
i indsatsen for realisering af energibesparelser i 
bygninger . Effekten af reglerne opnås dog kun, 
hvis reglementet overholdes . Det skal derfor sikres, 
at bygningsreglementets regler efterleves i praksis .

Baggrund og indhold
Bygningsreglementets energikrav til eksisteren-
de bygninger omfatter to typer komponentkrav . 
Der er komponentkrav, som altid skal følges ved 
udskiftning af installationer eller bygningsdele, 
og så er der komponentkrav, der kun skal opfyl-
des, hvis den energibesparende foranstaltning er 
rentabel . Kravet om rentabilitet indebærer, at der 
skal udarbejdes rentabilitetsberegninger af den 
energibesparende foranstaltning, inden arbejdet 
udføres, for at afgøre, om energibesparelsen skal 
gennemføres eller ej . 

De komponentkrav, der altid skal følges ved ud-
skiftninger, er enkle at forstå for både bygnings-

ejere og håndværkere . Derfor viser erfaringen, 
at de i høj grad bliver fulgt . Derimod har under-
søgelser vist, at der kun i få tilfælde gennemføres 
rentabilitetsberegninger inden ombygning og 
udskiftning af tage og andre bygningsdele, hvor 
bygningsreglementet forudsætter, at der skal 
gennemføres en rentabilitetsberegning . Det har 
dog også vist sig, at man i mange tilfælde alligevel 
gennemfører de energibesparende foranstalt-
ninger, der fremgår af bygningsreglementet, selv 
om der ikke lægges rentabilitetsberegninger til 
grund . 

Grunden til, at der ikke udføres rentabilitetsbe-
regninger er formentligt, at reglerne i bygnings-
reglementet er komplicerede og svære at forstå og 
anvende i praksis . Der vil derfor blive gennemført 
en række tiltag, der har til formål at sikre at reg-
lerne i bygningsreglementet efterleves .

Der vil blive gennemført initiativer på tre områder . 

For det første vil der blive gennemført ændringer 
af bygningsreglementet, der gør reglementet mere 
overskueligt og nemmere at forstå . 
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For det andet vil der i samarbejde med de rele-
vante organisationer blive udarbejdet informati-
onsmateriale til bygningsejere og håndværkere 
om, hvordan reglerne skal anvendes . Dette vil 
blandt andet blive baseret på eksempler, der 
viser, hvornår der skal gennemføres efteriso-
leringer, således at bygningsejeren i de fleste 
situationer vil kunne se, hvilke krav der gælder 
i den konkrete situation . Dette vil være en hjælp 
i forbindelse rentabilitetsberegningen . Informa-
tionen stilles til rådighed på Energistyrelsens 
hjemmeside . 

For det tredje vil der hvert andet år blive gen-
nemført en undersøgelse af efterlevelsen af byg-
ningsreglementets energikrav til eksisterende 
bygninger, således at det løbende kan vurderes, 
om reglerne efterleves i praksis . På grundlag af 

disse undersøgelser vil det blive vurderet, om der 
er behov for yderligere tiltag .  

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Gøre bygningsreglementets regler nemmere 
at forstå.

•  Styrke informationsindsatsen om bygnings-
reglementet, bl.a. ved udvikling af eksempel-
samlingen.

•  Løbende følge op på efterlevelsen af energi-
kravene til eksisterende bygninger i bygnings-
reglementet og herunder gennemføre under-
søgelser af efterlevelsen hvert andet år.

Indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger 

Formål
Der er opnået gode resultater med frivillige lavener-
giklasser for nye bygninger . Dette skal overføres til 
eksisterende bygninger, således at bygningsejere 
har sigtepunkter for energirenovering af eksiste-
rende bygninger . Der skal derfor indføres frivillige 
energiklasser for eksisterende bygninger . 

Baggrund og indhold
For nye bygninger har der siden 2010 været frivil-
lige lavenergiklasser . Det har betydet en markant 
bevægelse i markedet, hvor bygningsejere, der 
ønsker at bygge energieffektive bygninger, har 
haft en konkret målsætning at gå efter . Samtidig 
har bygningsejerne haft mulighed for at synliggøre 
bygningernes energieffektivitet ved at henvise til, 
at de var bygget efter kravene i lavenergiklasserne .

Disse positive erfaringer skal overføres til eksiste-
rende bygninger ved at definere frivillige energi-
klasser, som kan udgøre en målestok for energief-
fektiviteten i eksisterende bygninger . En bygning 
lever op til en given energiklasse, hvis bygningens 
samlede energieffektivitet lever op til et givent 
niveau, og renoveringen er udført i overensstem-
melse med bygningsreglementets regler .

Energiklasserne skal udgøre pejlemærker for 
bygningsejere og synliggøre energitilstanden . 
Derudover skal energirenoveringsklasserne 
konkretisere de overordnede målsætninger for 
energibesparelser i eksisterende bygninger . 
Energiklasserne i bygningsreglementet skal ko-
ordineres med energiklasserne fra energimærk-
ningsordningen for bygninger, hvor energieffek-
tiviteten af bygninger beskrives ved indplacering 
af bygningerne på en skala fra A til G, således at 
der er sammenhæng mellem energiklasserne 
i bygningsreglementet og energimærknings-
ordningen . På længere sigt kan energiklasserne 
koordineres med eller indgå i bredere bæredyg-
tighedsklasser for bygninger, der også inddrager 
andre miljøfaktorer end energi . 

Overholdelse af en frivillig energiklasse for ek-
sisterende bygninger kan endvidere være et al-
ternativ til effektivitetskravene ved udskiftning 
eller ændring af en række bygningskomponenter 
som f .eks . vægge, tage gulve mv ., hvor der gælder 
et effektivitetskrav, hvis dette er rentabelt . Det 
betyder, at opfyldelsen af en energiklasse medfø-
rer, at komponentkravene for visse komponenter 
bortfalder . 
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Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Igangsætte en analyse af kravniveau og ren-
tabilitet for energirammer for eksisterende 
bygninger og indføre frivillige energiklasser 
for eksisterende bygninger i bygningsregle-
mentet for 2015, som svarer til klassifice- 

ringen af bygninger på en skala fra A til G i 
energimærkningsordningen for bygninger

•  Ændre bygningsreglementets krav til eksiste-
rende bygninger, således at bygningsejere ved 
renovering kan vælge at lade overholdelse af 
en frivillig energiklasse erstatte effektivitets-
kravene til visse bygningskomponenter. 

Opgradere energikravene til nye bygninger

Formål
De ambitiøse energikrav til nye bygninger betyder, 
at Danmark er i front, når det gælder energi- og kli-
mavenligt byggeri, og de har medvirket til at give 
danske virksomheder styrkepositioner på området . 
Lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 har 
derudover bidraget til at fastlægge sigtepunkter 
for virksomhedernes innovation på området . En 
opgradering af energikravene til nye bygninger og 
lavenergiklasserne kan således også medvirke til at 
fastholde de danske styrkepositioner på området .

Baggrund og indhold
Energikravene til nye bygninger blev fastsat ved 
energiaftalen i 2008, således at energiforbruget 
i nye bygninger skal reduceres med i alt 75 pct . 
inden 2020 i forhold til de gældende kravniveauer 
i 2008 . Stramningerne gennemføres i tre skridt 
fra 2010 til 2020 via indsætning af krav i byg-
ningsreglementet i 2010, 2015 og 2020 . Dette blev 
påbegyndt i 2010, hvor energirammen for nye 
bygninger i bygningsreglementet (BR10) blev 
skærpet med 25 pct .  

Derudover indførtes i BR10 i 2010 også frivillige 
lavenergiklasser, nemlig lavenergiklasse 2015 og 
bygningsklasse 2020 . Lavenergiklasserne udgør 
sigtepunkter for bygningsejere og for byggeindu-
strien . De giver på den ene side et sigtepunkt for 
bygningsejere, der ønsker at bygge nye bygnin-
ger efter fremtidens krav . På den anden side giver 
de et sigtepunkt for byggeindustrien for udviklin-
gen af tekniske løsninger til fremtidens byggeri .    

Der er nu erfaringer med at opføre nybyggeri efter 
de krav, der blev fastlagt i 2010 – både med de 

lovpligtige krav til nye bygninger og de frivillige 
lavenergiklasser . Der er derfor igangsat en evalu-
ering af lavenergiklasserne og visse komponent-
krav . Formålet med evalueringen er at få et solidt 
grundlag for fastsættelsen af energikravene til 
nye bygninger fra 2015 i bygningsreglementet . 

Tilsvarende vil det blive vurderet, om der er be-
hov for at justere bygningsklasse 2020 . 

Der kan realiseres store energibesparelser ved, at 
tæthedskravene i nye bygninger overholdes . Der 
vil derfor blive udarbejdet informationsmateriale 
om betydningen af dette emne og om, hvorledes 
tæthedskravet kan opfyldes .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Evaluere energikravene i lavenergi- 
klasserne.

•  Gøre energirammerne i lavenergiklasse 
2015 til krav fra 2015 og vurdere komponent-
kravene på baggrund af evaluering.

•  Vurdere behovet for at justere kravene til 
bygningsklasse 2020.

•  Gennemføre initiativer til fremme af over-
holdelsen af tæthedskravene i nybyggeri, 
som sikrer større fokus på fordelene ved 
tæthed i nybyggeri.
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Styrke informations- og kommunikationsindsatsen  
om energirenovering og energieffektivitet i byggeriet

Formål
Adgang til viden om energirenoveringsmu-
ligheder, og hvilke konsekvenser disse har for 
økonomi, energiforbrug, indemiljø, bokomfort 
mv ., er en forudsætning for, at bygningsejere 
kan træffe beslutning om gennemførelsen af 
energirenovering . Tilsvarende skal rådgivere, 
håndværkere, installatører, finansielle institutter 
og andre parter, der arbejder med energireno-
vering af bygninger, have let adgang til viden 
om energirenovering for bedst muligt at kunne 
rådgive bygningsejere herom . Der skal derfor ske 
en styrkelse af informations- og kommunikati-
onsindsatsen om energirenovering og energief-
fektivitet i byggeriet .

Baggrund og indhold
Gennemførelse af energirenoveringer i byg-
ninger er kendetegnet ved, at det involverer 
mange beslutningstagere, nemlig de enkelte 
bygningsejere og lejere . Den største gruppe af 
bygningsejere udgøres af de borgere, der direkte 
eller indirekte ejer den bolig, de bor i . Det vil 
sige parcelhusejere, ejere af ejerlejligheder og 
andelshavere . Disse bygningsejere har ikke i 
udgangspunktet den nødvendige tekniske eller 
økonomiske viden til at vurdere mulighederne for 
energirenovering af deres bolig ud fra et kvalifice-
ret grundlag . I lejeboliger skal lejerne involveres 
i beslutningsprocessen om energirenovering, og 
der skal etableres et fælles beslutningsgrundlag 
for ejere og lejere . 

Samtidig er processen med gennemførelse af 
energirenoveringer ofte kompliceret . Dels fordi 
den involverer komplicerede tekniske og økono-
miske spørgsmål, og dels fordi energirenoverin-
ger ofte forudsætter et tæt samspil mellem flere 
parter, nemlig rådgivende ingeniører, arkitekter, 
finansieringsinstitutter m .v . I visse tilfælde skal 
den kommunale byggemyndighed også ind-
drages . Dertil kommer, at området er underkastet 
regler, som kan være meget svære at overskue for 
såvel lægmænd som professionelle aktører . 

Adgang til information og viden om energire-
novering og konsekvenserne heraf samt om, 

hvordan processen kan gribes an konkret, er 
derfor en forudsætning for gennemførelsen af 
energirenoveringer . Udbredelse af information 
om energirenovering og energibesparelser i  
bygninger har derfor også været vigtige temaer  
i energipolitikken . 

I 1996 blev Elsparefonden oprettet, og der blev 
gennemført en omfattende indsats for elbespa-
relser i husholdninger og i det offentlige . I 2010 
blev Elsparefonden omdannet til Center for Ener-
gibesparelser (Go’ Energi), der havde til opgave at 
udvide indsatsen til alle sektorer og energiformer 
med undtagelse af transport .

I 2008 blev Videncenter for energibesparelser  
i bygninger etableret med den opgave at udvikle, 
systematisere og formidle viden om energiløs- 
ninger i bygninger til håndværkere og råd-
givere .

Med energiaftalen fra marts 2012 blev der lagt 
nye rammer for informationsindsatsen om ener-
gieffektivisering . Center for Energibesparelser 
blev nedlagt, og Energistyrelsen fik ansvaret for 
at videreføre informationsindsatsen om energief-
fektivisering . I sammenhæng med dette blev det 
besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter 
for energibesparelser i bygninger .

Energistyrelsen har udmøntet informationsind-
satsen ud fra tre strategiske pejlemærker: Let-
tilgængelig og anvendelig vejledning og infor-
mation til slutenergiforbrugere, anvendelse af 
strategiske partnerskaber samt understøttelse 
af lokalt ejerskab og forankring af indsatsen . I 
2012 og 2013 har en stor del af indsatsen været 
koncentreret om at opbygge en forbrugerrettet 
hjemmeside om energieffektivisering i bygnin-
ger og apparater . 

I 2012 og 2013 har Energistyrelsen derudover 
udviklet konkrete informationsredskaber, 
blandt andet generel information om energire-
novering og afledte fordele i forhold til blandt 
andet miljø, klima, indeklima og bokomfort; 
tjeklister til brug ved gennemgang af energitil-
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standen af bygninger og installationer; kortfilm 
om energiløsninger; eksempelsamlinger; pro-
cesguider mv .

Der er endvidere i 2013 udviklet en erfaringsda-
tabase om energirenovering, der indeholder kon-
krete cases og erfaringer med energirenovering, 
som bygningsejere (i første fase enfamiliehuse) 
kan søge i, når de overvejer energirenoveringer .

I 2014 vil der ske en øget koordinering af de sam-
lede informationsaktiviteter med henblik på at 
opnå en bedre synergi, og der vil være særligt fo-
kus på aktiviteter, der understøtter initiativerne 
 i “Strategi for energirenovering af bygninger” . 

Der vil endvidere i 2014 blive lagt vægt på at 
oplyse mere bredt om effekterne af energirenove-
ring . Der skal således udarbejdes analyser, data og 
faglige værktøjer, der oplyser om koblingen mel-
lem energirenoveringer, indemiljø, bokomfort, 
sundhed, fremtidssikring af bygninger mv . Hen-
synet til sikringen af de arkitektoniske kvaliteter 
i bygninger vil også indgå i dette . Tilsvarende 
vil der blive lagt stor vægt på at informere om 
samspillet mellem energirenovering og PCB- og 
radonproblematikkerne med henblik på at sikre, 
at energirenoveringer udføres på en sådan måde, 
at PCB- og radonbelastningerne adresseres . 
Omvendt skal de tiltag, der gennemføres for at 
reducere PCB- og radonbelastningen, også danne 
udgangspunkt for at gennemføre energirenove-
ringer af bygninger . 

Som noget nyt vil informationerne blive struk-
tureret i et bygningsatlas, hvor oplysningerne 
struktureres efter bygningstyper, så brugerne 
får en hurtig og enkel adgang til de relevante 
oplysninger for netop den bygningstype, der er 
relevant for den enkelte .

Erfaringer viser, at der opnås størst effekt ved 
kommunalt engagement og lokale aktiviteter . 
Et særligt indsatsområde i 2014 vil derfor være 
understøttelse af den kommunale indsats ved 
etablering af lokale aktiviteter til fremme af ener-
girenovering af bygninger .  

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Styrke informationsindsatsen om energief-
fektivitet, således at denne i højere grad 
understøtter energirenovering af bygninger.

•  Udvikle nye, målrettede informationsværk-
tøjer, hvor der lægges vægt på en alsidig 
belysning af energirenovering, der også 
inddrager indeklima, bokomfort, sundhed, 
arkitektoniske hensyn samt radon- og PCB-
problematikkerne mv. 

•  Understøtte kommuners indsats for ener-
gieffektivisering, herunder etablering af 
partnerskaber om tilrettelæggelsen af infor-
mationsindsatser.

Målrette energiselskabernes energispareindsats

Formål
Et af de afgørende redskaber til opnåelse af 
målene om reduktion af energiforbruget i 
energiaftalen fra 2012 er energiselskabernes 
energispareindsats . Ifølge energiaftalen skal 
energiselskabernes energispareindsats øges 
til 12,2 PJ årligt i perioden 2015-2020 . Samtidig 
blev det besluttet, at selskabernes indsats skal 
målrettes eksisterende bygninger og erhverv . 
Det skal derfor sikres, at energiselskabernes 

indsats til fremme af energirenovering af den 
eksisterende bygningsmasse øges .  

Baggrund og indhold  
Det indgår i aftalen af 13 . november 2012 mel-
lem klima-, energi- og bygningsministeren og 
energiselskaberne, at selskabernes indsats skal 
målrettes mod bl .a . eksisterende bygninger . 
Denne målsætning er imidlertid ikke konkreti-
seret . Det fremgår derimod af aftalen, at det kan 
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være nødvendigt at drøfte justeringer af aftalen i 
forlængelse af strategien for energirenovering . 

Energiselskaberne opnår allerede en væsentlig 
del af deres energibesparelser i bygninger . 
For eksempel svarede andelen af besparelser 
i husholdninger set over hele perioden 2006-
2009 til husholdningernes andel af det samlede 
forbrug . I 2010-2011 var andelen af besparelser 
i husholdninger væsentlig lavere pga . de øgede 
forpligtigelser, men fra 2011 til 2012 er andelen 
steget betydeligt . Der har særligt været vækst  
i de besparelser, som vedrører forbedring af  
klimaskærmen og forbedring af varmeanlæg 
mv . Den andel af besparelserne, der opnås i den  
offentlige sektor, er større end denne sektors 
andel af forbruget . 

Udgangspunktet for net- og distributionssel-
skabernes indsats er metodefrihed og omkost-
ningseffektivitet, bl .a . udtrykt gennem deres 
omkostninger i forbindelse med opnåelse af 
energibesparelser . Med baggrund heri må det  
forventes, at de forskellige initiativer i “Strategi 
for energirenovering af bygninger” alt andet  
lige vil øge andelen af besparelser, som fremover 
opnås i eksisterende bygninger . 

Klima-, energi- og bygningsministeren vil 
optage drøftelser med energiselskaberne om at 
fastsætte en målsætning for, hvor stor en andel 
af de samlede energibesparelser der skal opnås 
inden for eksisterende bygninger . Dette kan gen-
nemføres ved justering af den gældende aftale 
med energiselskaberne, der løber indtil 2015, og 
ved den nye aftale, der skal indgås for perioden fra 
2016 og frem .  

Udover en generel målsætning om andelen af 
energibesparelser i eksisterende bygninger kan 
det overvejes, om energiselskabernes skal have 
en forpligtelse til at fremme omfattende, helheds-
orienterede, “dybe” renoveringer og gennemføre 
demonstrationsprojekter .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Drøfte med energiselskaberne, om der kan 
indføres en målsætning for den andel af deres 
energibesparelser, der skal opnås i eksiste-
rende bygninger. 

Sikre en effektiv og målrettet energimærkningsordning for bygninger 

Formål 
Energimærkningsordningen for bygninger 
bidrager til at skabe transparens på ejendoms-
markedet, idet undersøgelser indikerer en sam- 
menhæng mellem ejendomspris og energi-
mærke . Dette forhold skal styrkes for at sikre, at 
bygningsejernes indsats for at forbedre energief-
fektiviteten af deres bygninger fortsat giver sig 
udslag i højere ejendomspriser . Derudover skal 
det sikres, at energimærkningen i større omfang 
anvendes som grundlag og inspiration for gen-
nemførelsen af energibesparelser i bygninger .  

Baggrund og indhold  
Energimærkningsordningen for bygninger inde-
bærer, at alle bygninger, hvor der anvendes energi 
til regulering af indeklimaet, skal energimærkes 

ved salg eller udleje . Ved energimærkningen gen-
nemgås bygningen af en uafhængig ekspert, der 
beskriver bygningens energieffektivitet ved at ind-
placere den på en skala fra A2020 til G, hvor A2020 
er bedst . Derudover beskrives, hvilke energispare-
muligheder der kan gennemføres på bygningen . 

Siden juli 2010 har det været et krav, at bygnin-
gers indplacering på skalaen skal indgå i alle 
annoncer for salg af ejendomme, der formidles via 
ejendomsmæglere . Fra januar 2013 er dette blevet 
udvidet, således at energimærket for bygninger 
skal indgå i alle annoncer for salg eller udlejning 
af bygninger, lejligheder eller erhvervsenheder .

Synliggørelsen af bygningers indplacering på 
skalaen har skabt større transparens på ejendoms- 
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markedet, idet undersøgelser indikerer en sam-
menhæng mellem ejendomspris og energimærke . 
For at understøtte dette er der i forbindelse med 
Vækstplanen for Energi og Klima igangsat et 
arbejde, der har til formål at sikre, at mærkningen 
bliver mere robust og dermed fastholdes som tro- 
værdig indikator for energieffektivitet ved pris-
fastsættelsen i markedet .  

Der indsamles i forbindelse med energimærk-
ningen en stor mængde baggrundsdatadata om 
bygningers konstruktion og energimæssige ka-
rakteristika . Disse data er blevet systematiseret 
og vil blive stillet til rådighed for offentligheden 
via Energistyrelsens hjemmeside . Håndvær-
kere, byggevirksomheder samt forsknings- og 
vidensinstitutioner vil herved få adgang til en 
stor vidensbank om bygningers konstruktion 
og energimæssige tilstand og derved have et 
bedre grundlag for at tilrettelægge deres indsats 
i forhold til udvikling og markedsføring af ener-
gispareløsninger . Adgangen til data skaber også 
et grundlag for udvikling af nye, innovative ener-
gieffektiviseringsløsninger og servicetilbud . 
 
For at styrke anvendelsen af energimærkningen 
som grundlag for gennemførelse af energire-
noveringer er der behov for en flersidet indsats . 
Først og fremmest skal det være nemmere for 
bygningsejere at bruge energimærkningerne . 
Der er derfor udviklet en hjemmeside, hvor ener-
gimærkningerne udstilles for bygningsejerne . 
Hjemmesiden vil blive videreudviklet med nye 
faciliteter til analyse af energibesparelsesmu-
ligheder for enfamiliehuse på grundlag af de 
data, der er indsamlet ved energimærkningen . 
Derudover vil der også blive udviklet faciliteter, 
der giver bygningsejere mulighed for at beregne 
finansieringsomkostninger ved gennemførelse  
af energirenoveringsprojekter . 

Kommuner, almene boligselskaber og andre 
bygningsejere, der ejer hele bygningsporteføljer, 
har særlige behov for at integrere energimærk-
ningsordningen i den løbende bygningsvedlige-
holdelse, således at energimærkningen bliver et 
værktøj, der kan anvendes som grundlag for byg-
ningsvedligeholdelsen . Der vil derfor også blive 
gennemført en indsats for at gøre energimærk-
ningen mere anvendelig for disse parter .

Parallelt hermed vil der også blive gennemført en 
indsats for at hæve den faglige kvalitet af mærk-
ningen, forenkle reglerne og herunder fritage nye 
sommerhuse for energimærkning . 

Samtidig vil dialogen med finansieringsinstitu-
tioner, håndværkere, rådgivere og andre aktører 
om, hvorledes energimærkningen kan understøt-
te deres indsats til fremme af energirenoveringer 
blive videreført .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Styrke anvendelsen af energimærkningerne 
af bygninger via etableringen af en hjemme-
side, hvor bygningsejere og lejere på grund-
lag af energimærkningerne kan få en alsidig 
belysning af energibesparelsesmulighederne 
i deres bygninger og konkret information og 
vejledning om gennemførelsen af energireno-
veringer.

•  Stille baggrundsdata om bygninger fra 
energimærkningerne til rådighed via Energi-
styrelsens hjemmeside. 

•  Udarbejde vejledninger og eksempelsam-
linger om, hvorledes energimærkningen kan 
understøtte bygningsvedligeholdelse og 
renovering af ejendomsporteføljer.

•  Arbejde for, at kvaliteten af energimærk-
ningerne af bygninger løbende forbedres, 
gennemføre regelforenklinger og reducere 
omkostningerne til energimærkningen.

•  Videreføre dialogen med bygningsejere, 
lejere, rådgivere, håndværkere, energisel-
skaber, finansieringsinstitutioner og andre 
markedsaktører om, hvorledes energimærk-
ningen bedst kan understøtte indsatsen for 
energibesparelser.
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Sikre bedre data og værktøjer til beslutninger om energirenovering

Formål
En øget og omkostningseffektiv indsats for 
energirenovering kræver, at der er opdaterede 
data, faglige værktøjer og metoder til etablering 
af et godt og solidt beslutningsgrundlag . Det skal 
sikres, at bygningsejere, rådgivere og håndvær-
kere har adgang til de data og værktøjer, som er 
nødvendige for tilrettelæggelsen af en omkost-
ningseffektiv energirenoveringsindsats . 

Baggrund og indhold
Adgang til data om bygninger og installationer 
samt deres energimæssige karakteristika er en 
forudsætning for, at bygningsejere, rådgivere 
og andre aktører har mulighed for at analysere 
potentialer for energirenovering i bygninger . 
Tilsvarende er adgangen til værktøjer og vej-
ledninger, der giver mulighed for at analysere 
renoveringsmuligheder eller muligheder for 
energieffektiv drift af energianlæg i bygninger 
og beregne omkostninger, energibesparelser, 
konsekvenser for inde-miljø mv ., en vigtig forud-
sætning for etableringen af et beslutningsgrund-
lag for bygningsejerne . Energirenovering skal i 
denne sammenhæng betragtes ud fra totaløkono-
miske principper, der inddrager omkostninger i 
bygninger til drift og vedligehold . 

Der vil derfor blive iværksat en analyse af hvilke 
data og faglige værktøjer, de forskellige parter har 
brug for til at styrke indsatsen for energirenove-
ring . Det vil indgå i analysen, at energirenovering 
skal ses i bredere sammenhæng, og at analysen 
derfor også skal omfatte de afledte virkninger for 
indeklima og bo-komfort samt samspillet med 
regeringens ressourcestrategi og hensynet til 
bygningernes arkitektur .  

På dette grundlag vil der i samarbejde med de 
involverede parter blive udarbejdet en langsigtet 
plan for udviklingen af data, faglige værktøjer, 
vejledninger mv . til fremme af energirenove- 
ring af bygninger . Tilvejebringelsen af data vil  
ske under hensynstagen til bygningsejere, der 
ønsker at opbygge og vedligeholde data om deres 
bygninger (bygningens logbog), således at der 
etableres en nem adgang til data, der kan stilles  
til rådighed via eksisterende registreringer . 

Der vil derudover blive igangsat et arbejde om 
udviklingen af standardiserede metoder til 
beregning og dokumentation af energibesparel-
ser ved energirenovering . Hensigten er at give 
bygningsejerne et mere sikkert og transparent 
beslutningsgrundlag . 

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Gennemføre en analyse af de forskellige  
parters behov for data, faglige værktøjer  
mv. til understøttelse af energirenovering  
af bygninger. 

•  Udvikle en metode til beregning og doku-
mentation af energibesparelser ved energi-
renovering.

•  Udarbejde en plan for udvikling af data, fag-
lige værktøjer, vejledninger mv. til fremme af 
energirenovering af bygninger i samarbejde 
med de involverede parter.

1.10
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Fremme gode rammer for finansiering af energirenovering

Formål
Gennemførelsen af energirenoveringer forudsæt-
ter ofte, at der er gode og stabile rammer for finan-
siering . Derfor vil der blive gennemført analyser 
af mulighederne for at fremme finansiering via 
realkredit og bankvirksomhed . 

Baggrund og indhold
Danmark har allerede rammer, der giver mange 
bygningsejere forskellige muligheder for finan-
siering af energirenoveringer . I mange tilfælde 
vil det være en fordel at benytte realkreditinsti-
tutterne, hvor renten er relativt lav i kraft af den 
sikkerhed, der ligger i ordningen . Hvis finansie-
ringsbehovet ikke er så stort, kan det alternativt 
være en fordel at tage et banklån i stedet for et 
realkreditlån, da stiftelsesomkostningerne er 
lavere . Endelig kan mange bygningsejere selv 
finansiere energiforbedringer af deres bygninger . 

På et velfungerende og gennemsigtigt ejen-
domsmarked vil bygninger, der har en god 
energistandard, kunne sælges til højere priser 
end bygningerne med en dårlig energistandard, 
således at bygningsejeren har en økonomisk 
tilskyndelse til at energirenovere . Der er allerede 
undersøgelser, der indikerer, at energieffekti-
viteten har indflydelse på ejendomsprisen for 
enfamiliehuse, men der er behov for at følge op  
på dette og vurdere, om der er behov for nye til-
tag til at sikre, at energieffektivt fortsat indgår 
i prisfastsættelsen på markedet . Der vil derfor 
blive udført flere analyser af dette . 

Disse analyser indgår i initiativet for BedreBolig-
ordningen (Grøn Boligkontrakt), som indgik i 
aftalerne om Vækstplan DK . Som led i dette vil  
der også blive udført analyser om hvorledes 
energiforhold bedre kan inddrages bankernes  
og realkreditinstitutternes lånerådgivning og 
værdiansættelse af ejendomme, samt mulighe-
derne for betaling af investeringer i energireno-
vering over energiregningen .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Gennemføre analyser af om boligmarkedet er 
tilstrækkelig transparent, så prisdannelsen 
afspejler bygningernes energitilstand og 
dermed sikrer, at rentable energirenoveringer 
bevarer deres værdi, når ejendommen skal 
sælges. Derudover vil der blive udført analy-
ser om hvorledes energiforhold bedre kan ind-
drages i bankernes eller real-kreditinstitut-
ternes lånerådgivning og værdifastsættelse 
af ejendomme, og mulighederne for betaling 
af investeringer over energiregningen.
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Fremlæggelse en byggepolitisk strategi

Formål
Byggebranchen i Danmark har en række struk-
turelle udfordringer, som ikke er begrænset til 
energirenovering . Det gælder f .eks . lav innova-
tionsgrad og behovet for at tiltrække uddannet 
arbejdskraft . Da byggeriet samtidig står for 20 til 
35 pct . af de vigtigste negative miljøpåvirknin-
ger, som drivhuseffekt, forsuring, ressource- og 
vandforbrug samt affaldsgenerering, er der også 
et stort miljø- og klimamæssigt potentiale ved 
at fremme bæredygtighed i byggeriet ud over 
reduktion af bygningers energiforbrug . 

Disse udfordringer og potentialer håndteres 
bedre i en bredere sammenhæng end Strategi for 
energirenovering . Regeringen vil derfor i 2014 
fremlægge en byggepolitisk strategi, der adres-
serer de generelle udfordringer, som gælder bredt 
for hele byggeriet . 

Baggrund og indhold
Byggeriet udgør som branche en væsentlig del af 
samfundsøkonomien . Således står byggebran-
chen for 6 pct . af BNP og beskæftiger ca . 5 pct . af 
den samlede arbejdsstyrke . Udover at byggeriet 
i sig selv er en stor branche, har byggebranchen 
stor betydning for, at de øvrige dele af samfundet 
kan fungere . 

Dansk byggeri er væsentligt dyrere end byggeri 
i vores nabolande . Prisen på byggeri har blandt 
andet betydning for, om danske og udenlandske 
virksomheder vil investere i ny eller udvide eksi-
sterende produktion og dermed arbejdspladser i 
Danmark, ligesom prisen på energirenoveringer 
har betydning for, hvor hurtigt de ambitiøse 
klimamål kan nås . 

Byggeriet har potentiale til at bidrage væsentligt 
til at skabe øget vækst og beskæftigelse, men står 
over for en række strukturelle udfordringer, som 
skal håndteres, hvis produktiviteten i byggeriet 
skal øges . Det gælder f .eks . branchestrukturen, 
som både er præget af en opsplittet værdikæde 
med mange led, der medfører store transaktions-
omkostninger, og af at der er mange små virk-
somheder, som tilsyneladende ikke vokser sig 
større . Hertil kommer, at byggeriet generelt har 

en lavere innovationsgrad end andre brancher 
og står over for udfordringer i forhold til at kunne 
tiltrække de nødvendige kompetencer i form af 
faglærte medarbejdere og medarbejdere med en 
videregående uddannelse . 

Strategien vil herudover fremme bæredygtigt 
byggeri . Bygningsreglementet stiller allerede i 
dag en række krav til elementer i bæredygtig-
hed . Som led i indsatsen i byggepolitisk strategi 
skal det undersøges, hvordan disse krav kan 
suppleres, så der opnås en holistisk tilgang til bæ-
redygtighed . Sideløbende er det en målsætning, 
at kendskabet til bæredygtigt byggeri udbredes . 
Som led heri er der behov for udbredelse af kend-
skabet til og brugen af værktøjer til vurdering af 
levetidsomkostninger (LCC-analyser) og livscyk-
lusvurderinger (LCA-analyser) for derigennem at 
fremme totaløkonomien og ressourceanvendel-
sen i byggeriet . 

Disse grundlæggende udfordringer vil blive 
adresseret i den byggepolitiske strategi, som 
regeringen fremlægger i 2014 . 

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Fremlægge en byggepolitisk strategi, der skal 
formulere regeringens samlede politik for 
byggeområdet og adressere branchens udfor-
dringer for at medvirke til at fremme vækst, 
produktivitet og beskæftigelse i byggeriet. 
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Fremme af energirenovering i enfamiliehuse  
via Bedre Bolig-ordningen

Formål
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet introdu-
cerer i 2014 BedreBolig-ordningen . Ordningen har 
til formål at fremme energirenovering af private 
boliger . Ordningen skal gøre det tydeligt for dan-
skerne, hvilket potentiale for komfort- og energi-
mæssig gevinst der ligger i energirenovering af 
deres boliger, og gøre det enkelt og overskueligt at 
få igangsat energirenoveringen . 
  
Baggrund og indhold
Potentialet for at spare energi i private boliger er 
stort, men trods det udnytter boligejerne ikke 
alle muligheder for at indløse gevinsterne ved 
energirenovering . Dermed går de både glip af 
muligheden for at investere i en bolig, der lever op 
til fremtidens krav om energirigtige løsninger, og 
muligheden for at indløse de energi- og komfort-
mæssige gevinster, der ligger i energirenovering . 

BedreBolig-ordningen er en godkendelsesord-
ning, hvor fagpersoner inden for byggeriet god-
kendes til at rådgive boligejere om mulighederne 
for at gennemføre energirenoveringer og til at 
hjælpe med gennemførelsen af renoveringen . 
Idéen med ordningen er således, at boligejere 

skal kunne henvende sig ét sted og få en samlet 
pakke til realisering af en energibesparende 
renovering . Rådgiverne, som godkendes inden for 
ordningen, klædes igennem et uddannelsesforløb 
på til at kunne tilbyde boligejere en kvalificeret 
rådgivning fra afdækning af boligens tilstand og 
muligheder for energirenovering, rådgivning om 
valg af løsninger og leverandører, udarbejdelse 
af beslutningsgrundlag for finansieringsinstitu-
tioner, indhentning tilbud fra byggefirmaer samt 
varetagelse af byggeledelsen på renoverings-
projektet . 

BedreBolig-rådgiveren udbyder sine ydelser på 
markedsvilkår, og boligejeren bestemmer selv, 
hvor mange dele af ydelsen, der tilkøbes . Rådgi-
veren forpligter sig igennem godkendelsesord-
ningen til igennem en tæt dialog med boligejeren 
potentielt at kunne varetage alle trin i processen 
fra den indledende screening af boligen over plan-
lægning af energirenoveringen til byggeledelse 
og kvalitetssikring . 

Ordningen er blevet udviklet i 2013 . I 2014 iværk-
sættes en lancerings- og markedsføringsind-
sats for BedreBolig-ordningen, som målrettes 

2.1 
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2.2

boligejere, de godkendte BedreBolig- rådgivere 
og andre involverede parter, herunder energi-
selskaber, finansielle institutioner, kommuner, 
byggemarkeder m .v . 

Der vil være en gradvis udrulning af ordningen, 
hvilket betyder, at den i første halvdel af 2014 lan-
ceres i en række udvalgte kommuner . De udvalgte 
kommuner vil således få en central rolle i den 
indledende markedsføring over for boligejerne . 
Den gradvise udrulning muliggør, at der opnås 
et solidt ejerskab og en høj grad af involvering 
blandt aktørerne, hvor indsamlede erfaringer 

kan sikre eventuelle tilretninger af ordningen, 
inden den markedsføres bredt i hele landet .  

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  I 2014 lancere og markedsføre BedreBolig-
ordningen, der bl.a. skaber én samlet indgang 
for boligejere til energirenovering. Ordningen 
udrulles gradvist på baggrund af erfaringer 
fra en række udvalgte kommuner.

Fremme udbredelsen af alternativer til olie -og gasfyr  
baseret på vedvarende energi

Formål
Målsætningen om at varme- og elforsyningen 
i Danmark fra 2035 skal baseres på vedvarende 
energi forudsætter, at olie- og gasfyr erstattes 
med varmeforsyningsformer baseret på ved-
varende energi . Der skal derfor i sammenhæng 
med energirenoveringen gøres en indsats for 
omlægning af varmeforsyningen i områder  
uden fjernvarme til vedvarende energi .  

Baggrund og indhold
Regeringens målsætning om at el- og varmefor-
syningen fra 2035 skal baseres på vedvarende 
energi forudsætter, at der i sammenhæng med 
energirenoveringen af bygninger også gøres en 
indsats for at omlægge varmeforsyningen i områ-
der uden fjernvarme til forsyningsformer baseret 
på vedvarende energi .

De første skridt er taget i energiaftalen fra 2012, 
hvor det blev besluttet, at der fra 2013 ikke kan in-
stalleres olie- og naturgasfyr i nye bygninger, og 
at det fra 2016 ikke skal være muligt at installere 
oliefyr i eksisterende bygninger i områder, hvor 
der er mulighed for naturgas- eller fjernvarme-
forsyning . 

Derudover blev der i aftalen afsat 42 mio . kr . i 
perioden 2012-15 til at fremme energieffektive 
alternativer til olie- og naturgasfyr i eksisterende 
bygninger . Som led i denne indsats er der etable-
ret en uvildig telefonrådgivningstjeneste, hvor 
bygningsejere kan få råd om udskiftning af olie- 
og naturgasfyr . Derudover er Energistyrelsens 
hjemmeside udvidet med informationer og bereg-
ningsværktøjer, der giver bygningsejere mulig-
heder for at skabe sig et overblik over økonomien 
ved udskiftning af olie- og naturgasfyr . Som led i 
dette er der bl .a . udviklet produktlister, der giver 
overblik over effektive varmepumper .

Desuden er der igangsat en række demonstra-
tionsprojekter, der bl .a . afprøver et nyt forret- 
ningskoncept, hvor et energiselskab ejer og 
driver varmepumper for bygningsejere, og hvor 
bygningsejerne aftager varme til en fast pris, 
som det kendes fra f .eks . fjernvarme . Der er også 
gennemført afprøvninger af nye VE-baserede 
teknologier, herunder smarte teknologier med 
styrings- og automatiseringsfaciliteter, der giver 
mulighed for samspil med Smart grid, ligesom der 
udvikles forskellige værktøjer, der kan bidrage til 
at overvinde barrierer hos forbrugerne i forhold til 
investeringer i vedvarende energi ved at bidrage 
til afklaringen af forsikringsmæssige og finan-
sielle forhold .
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil videre-
føre denne indsats frem til 2016, idet der vil være 
øget fokus på samspillet mellem gennemførelsen  
af energirenoveringer og omlægningen af varme-
forsyningen til forsyningsformer baseret på ved-
varende energi .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Gennemføre demonstrationsprojekter, som 
afprøver løsninger, der integrerer vedvarende 
energi i bygninger og herunder belyser sam-
spillet mellem omlægningen til vedvarende 
energi og behovet for energirenovering.



Initiativer målrettet  
mod flerfamiliebygninger,  
erhvervsbygninger og  
offentlige bygninger

3.
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Fremme energirenovering af større bygninger via udbud med garanti

Formål
Der er ofte store usikkerheder forbundet med 
gennemførelsen af energirenoveringer, hvilket 
udgør en barriere for gennemførelsen af renove-
ringerne . Usikkerhederne er i mange situationer 
knyttet til omfanget af de energibesparelser, der 
realiseres ved energirenoveringen . Der skal der-
for udvikles nye koncepter for gennemførelsen af 
energirenoveringer, der giver bygningsejere et 
bedre overblik og større sikkerhed for energifor-
holdene i forbindelse energirenoveringsprojekter .

Baggrund og indhold
Energirenoveringsprojekter indebærer ofte en 
stor investering, der betaler sig ind over en læn-
gere periode . Der er i mange tilfælde usikkerheder 
forbundet med realiseringen af de forventede 
energibesparelser, hvilket kan udgøre en barriere 
for gennemførelsen af projekterne . I mange lande 
benyttes ESCO-konceptet som en metode til at 
overkomme denne barriere . Det oprindelige ESCO-
koncept indebærer, at bygningsejeren indgår en 
aftale med en privat virksomhed om gennemfø-
relse af et projekt, hvor den private virksomhed 
også yder finansieringen og en garanti for, at der 
opnås en given besparelse efter betaling af renter 
og afdrag .    

I Danmark er ESCO-konceptet bl .a . benyttet 
af en række kommuner til gennemførelse af 
energirenoveringer af kommunale bygninger . 
Da der i Danmark allerede eksisterer fordelagtige 
finansieringsordninger for kommunerne, har alle 
kommuner, der har benyttet ESCO-konceptet, 
valgt selv at tilvejebringe finansieringen . ESCO-
virksomhedens rolle har været at gennemføre 
energirenoveringsprojektet og påtage sig hele 
eller dele af risikoen for opnåelsen af et givet  
resultat . Erfaringerne med ESCO-modellen i kom-
munerne har været positive, specielt hvad angår 
store projekter, der involverer et stort antal byg-
ninger . Indtil videre har ESCO-aftalerne primært 
været rettet mod energibesparelser gennem 
installationsoptimeringer .

I bygninger ejet af private og almene boligorga-
nisationer har ESCO-konceptet kun i mindre grad 
været anvendt i Danmark . Det kan skyldes flere 
forhold . Dels gælder det, at bygningsejere i kraft 
af realkreditsystemet mv . har adgang til finansie-
ring, som ESCO-selskaberne ikke kan konkurrere 
med . Dels er projekterne ofte for små til, at der kan 
indgås ESCO-aftaler . 

3.1 
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3.2

Det er den generelle erfaring, at det i dansk  
sammenhæng vigtigste element i ESCO-kon-
struktionen er garantiydelsen, og at en større 
udbredelse af garantiordninger kunne redu- 
cere usikkerheden og dermed barriererne for 
energirenovering . Regeringen har derfor i 2013 
bevilget 5 mio . kr . til udvikling og afprøvning af 
et koncept for gennemførelse af energireno-
veringer og nybyggeri, hvor rådgiveren eller 
entreprenøren yder en garanti for opnåelsen  
af energibesparelsen .

Konceptet vil blive lanceret og afprøvet på kon-
krete byggeprojekter i 2014 . Der vil endvidere 
blive fulgt op på erfaringerne . Herunder vil indgå 
en vurdering af, om der er behov for at videreud-
vikle konceptet med henblik på at etablere et 

overblik over bygningers samlede energiforbrug 
f .eks . også visse typer af procesenergi .    

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Lancere en model for energirenovering med 
garantiydelser for energibesparelser i etage-
byggeri, kontorbygninger mv. og gennemføre 
en afprøvning af denne i en række konkrete 
byggeprojekter. 

•  Evaluere erfaringerne med modellen og 
vurdere behovet for en videreudvikling med 
henblik på at etablere et overblik over bygnin-
gers samlede energiforbrug, f.eks. visse typer 
af procesenergi.   

Fremme energirenovering af almene boliger

Formål
Der er i Danmark omkring 600 .000 almene 
boliger . Godt 60 pct . af dem er opført, før energi-
kravene i bygningsreglementet for alvor blev 
strammet i 1979 . Der er derfor et stort potentiale 
for energibesparelser ved energirenovering af 
den almene boligmasse, og derfor skal energire-
noveringen af sektoren fremmes .

Baggrund og indhold
Renoveringen af almene boliger har et stort om-
fang . Regeringen har med kickstarten i efteråret 
2011 og aftalerne om Vækstplan DK i foråret 
2013 truffet beslutning om at fremrykke og  
forøge Landsbyggefondens renoveringsramme  
for perioden 2011-2013 til i alt godt 23 mia . kr .  
De samlede investeringer i de berørte bebyg-
gelser er imidlertid endnu større, da langt fra  
alle investeringer trækker på renoveringsram-
men . Endvidere gennemføres der også i andre 
bebyggelser ustøttede forbedringer og planlagt 
vedligeholdelse . På den baggrund skønnes de 
samlede renoveringsinvesteringer i den almene 
boligsektor at udgøre minimum 40 mia . kr . i årene 
2011-2013 . Renoveringsprojekter vurderes at 
medføre en betydelig reduktion af energifor- 

bruget, især via forbedringer af klimaskærmen, 
idet der – som minimum – energiforbedres efter 
de gældende krav i bygningsreglementet . Det 
skønnes, at ca . 1/3 af de støttede renoveringsar-
bejder har betydning for bygningernes energi-
forbrug . Der gennemføres således omfattende 
energirenoveringer i den almene sektor . 

Der er imidlertid barrierer for gennemførelse 
af renoveringer . Det skyldes de usikkerheder, 
der er ved energirenoveringsprojekterne, især i 
forhold til omfanget af de energibesparelser, der 
realiseres ved renoveringerne, og dermed også 
de fremtidige energiudgifter . Da det i sidste ende 
er beboerne, der gennem beboerdemokratiet skal 
godkende renoveringen, kan disse usikkerheder 
være en stopklods for projekterne . Der er derfor 
som følge af energiaftalen af 2008 gennemført 
en ændring af almenboligloven, der giver den 
øverste myndighed i boligorganisationer en styr-
ket beslutningskompetence til i ekstraordinære 
tilfælde at træffe beslutning om gennemførelse af 
større energirenoveringsarbejder, uanset at den 
pågældende boligafdeling er imod . Det er imidler-
tid udgangspunktet i almenboligloven, at beslut-
ninger om energirenoveringer i udgangspunktet 
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skal træffes gennem beboerdemokratiet . Det er 
derfor vigtigt at sikre troværdighed i energireno-
veringsprojekterne og begrænse risici, således at 
usikkerheden om huslejens og energiudgifternes 
fremtidige størrelse mindskes mest muligt .

Dette understøttes af den ændring af Landsbyg-
gefondens regulativ om trækningsret, som primo 
december 2013 er godkendt af ministeren for by-, 
bolig- og landdistrikter . Ved forbedringer, der 
har fået tilskud fra trækningsretsmidlerne, f .eks . 
energibesparende foranstaltninger, er der nu 
adgang til, at det oprindelige tilskud kan forhøjes 
inden for en periode på 5 år efter færdiggørelsen, 
hvis den beregnede driftsbesparelse ved forbed-
ringsarbejdernes iværksættelse ikke opnås . 

Derudover er reglerne for beregning af bolig-
støtten ændret, således at energirenoverings-
projekter, der omfatter udvendig isolering af 
ydermuren og dermed også en forøgelse af 
bygningens bruttoetageareal, ikke medfører 
reduktion af den boligstøtte, som mange bebo-
ere i almene boligafdelinger modtager . Dette 
kan have betydning for beboernes opbakning til 
konkrete efterisoleringsarbejder . De nye regler, 
som blandt andet omfatter ændring af arealre-
gistreringsreglerne i BBR, gælder også for det 
private udlejningsbyggeri .  

Inspireret af ESCO-modellen, som har vundet stor 
udbredelse i kommunerne, har Ministeriet for By 
Bolig og Landdistrikter igangsat et arbejde med 
at udvikle en model, der sigter på at reducere den 
økonomiske usikkerhed for beboerne i eksisteren-
de alment boligbyggeri som følge af gennemførel-
sen af større energirenoveringer . Det indgår heri, 
at der via boligorganisationernes dispositionsfon-
de kan stilles garanti for energibesparelsen som 
supplement til en garanti fra en teknisk rådgiver 
eller en evt . anden part i byggeriet . 

Arbejdet med energirenoveringer og andre ener-
gieffektiviseringer i almene boligorganisationer 
understøttes i øvrigt via forsøgs- og udviklings-
projekter, som blandt andet kan dreje sig om mere 
effektive energirenoveringsprocesser, totaløko-
nomiske beregningsværktøjer, modeller for ener-
girenovering, der tager hensyn til bygningernes 
arkitektur, synliggørelse af energiforbrug og 
“uddannelse” af beboere og driftspersonale . 

Erfaringer herfra vil blive opsamlet og anvendt til 
udarbejdelse af konkrete handlingsanvisninger, 
som vil blive udbredt til sektoren via en digital 
energirenoveringsplatform .  

Ministeren for by-,  
bolig- og landdistrikter vil:

•  Reducere den økonomiske usikkerhed for 
beboerne i eksisterende alment boligbyggeri 
ved gennemførelse af større energirenoverin-
ger ved at udvikle en særlig model, hvor der 
via boligorganisationernes dispositionsfonde 
kan stilles garanti for energibesparelsen som 
supplement til en garanti fra en teknisk rådgi-
ver eller en evt. anden part i byggeriet.

•  Fremme energirenoveringsindsatsen i eksi-
sterende alment boligbyggeri via udvikling 
af en fleksibel digital energirenoverings-
platform med en koordineret samling af 
handlingsanvisninger samt planlægnings- 
og beregningsværktøjer, der konkret kan 
bruges ved planlægningen, projekteringen, 
udførelsen og driften af større energibespa-
rende foranstaltninger. Platformen udvikles 
i samarbejde med den almene boligsektor 
og vil løbende blive udbygget på baggrund 
af erfaringerne fra blandt andet forsøgs- og 
demonstrationsprojekter.
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3.3 Fremme energirenovering af private udlejningsboliger  
og andels- og ejerforeninger 

Formål
Ejendomsadministratorer skal bidrage til en pro-
fessionalisering af driften af private udlejnings-
ejendomme, private andelsboligforeninger og 
ejerlejlighedsforeninger ved at medvirke til, at der 
sættes mere fokus på, hvordan energistyring og 
-renovering kan indgå som et naturligt element 
i driften af ejendommene og planlægningen af 
vedligeholdelse .
 
Baggrund og indhold
Det indgår i energiaftalen af marts 2012, at der 
skal gennemføres en energisparepakke, der skal 
fremme energibesparelser i private lejeboliger . 
Baggrunden er det såkaldte paradoksproblem 
i private udlejningsejendomme, der medfører, 
at selv umiddelbart rentable investeringer i 
energibesparelser ofte ikke bliver foretaget på 
grund af usikkerhed om, hvem der vil høste de 
økonomiske fordele af investeringerne . Den 
29 . april 2014 blev der derfor vedtaget en ny lov 
(energisparepakken), der indeholder en model 
for, hvordan omkostningerne til energirenove-
ringer, der er rentable ud fra en totaløkonomisk 
betragtning, kan fordeles mellem ejer og lejere 
til gavn for begge parter . Derudover indeholder 
loven en model for, hvordan ejer og lejere via en 
aftale om grøn byfornyelse kan aftale en fordeling 
af omkostningerne til energirenovering . Endelig 
indeholder loven en række tiltag, der understøtter 
gennemførelsen af energirenoveringer i private 
udlejningsejendomme . Hovedelementerne i loven 
udgør en helhed, der fastholder den økonomiske 
og retlige balance mellem udlejere og lejere . 
Loven fjerner den barriere for gennemførelse af 
rentable energirenoveringer, der har bremset 
investeringerne på området gennem mange år .  

Der sker en stigende professionalisering af 
udlejning og drift i den private udlejningsbolig-
sektor . Mange større udlejere benytter således 
ejendomsadministratorer i forbindelse med 
administrationen af deres ejendomme . Dette 
gælder også for andelsforeninger og private 
ejerforeninger . Det er som udgangspunkt den 
traditionelle administrationsopgave, der over- 

lades til ejendomsadministratorerne, uden at 
der samtidig i aftalen tages stilling til, i hvilket 
omfang ejeren ønsker at udvikle sin ejendom, 
f .eks . ved at foretage energistyring og energire-
novering . Det betyder, at udlejerne eller andels- 
eller ejerforeningen ikke modtager vejledning om 
energieffektiv drift af ejendommen eller energi-
renovering, som ofte kan involvere komplicerede 
tekniske spørgsmål .  

Det vil derfor i forlængelse af loven om energispa-
repakken blive undersøgt om energistyring og 
-ledelse samt energirenovering i større omfang 
end nu kan komme til at indgå i administrations-
aftaler for at sikre, at beslutningstagerne får bedre 
vejledning og et mere solidt beslutningsgrundlag 
hvad angår disse forhold .

Ministeren for by-,  
bolig- og landdistrikter vil:

•  Gennemføre en kortlægning af anvendelsen af 
ejendomsadministratorer i private udlejnings-
ejendomme, private andelsboligforeninger og 
ejerlejlighedsforeninger, herunder af i hvilket 
omfang der indgår aftaler om energistyring 
og -optimering i administrationsaftaler eller 
aftaler om anvendelse af energikonsulenter i  
eller uden for ejers eller administrators virk-
somhed.

•  Drøfte med ejere og lejere, hvilke tiltag der kan 
gennemføres for at sikre, at energistyring og 
energirenovering får større fokus i forbindelse 
med driften af ejendomme, og i hvilket omfang 
dette kan tilvejebringes via administrations-
aftaler.
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3.4 Fremme energirenovering af erhvervslejemål

Formål
Det skal gøres mere attraktivt for udlejer og lejere 
at gennemføre energirenoveringer i ejendomme, 
der udelukkende er udlejet til erhverv .

Baggrund og indhold
Erhvervslejeloven bygger på, at lejere og udlejere 
i vid udstrækning kan aftale vilkårene for leje-
forholdet, herunder lejens størrelse og udlejerens 
adgang til at gennemføre forbedringer af ejen-
dommen . 

Erhvervslejeloven giver mulighed for, at lejer og 
udlejer kan aftale, at der gennemføres lejefor-
højelser på grundlag af såvel forbedrings- som 
vedligeholdelsesudgifter, f .eks . i forbindelse med 
energirenoveringsprojekter, der giver lejeren en 
lavere energiudgift . Hvis en lejer ikke ønsker at 
indgå en sådan aftale, gælder bestemmelserne 
i erhvervslejelovens kapitel 6 om forbedringer, 
således at udlejeren kun kan kræve en lejefor-
højelse på grundlag af forbedringsudgifterne 
ved gennemførelsen af f .eks . energiforbedringer . 
Den enkelte erhvervslejer kan afvise at indgå en 
sådan aftale, hvilket betyder, at udlejeren kan få 
en lavere forrentning af investeringen i energi-
renoveringsprojektet . Dette kan betyde, at ener-
girenoveringen ikke gennemføres .

For at fremme energirenoveringer i private udlej-
ningsejendomme, der udelukkende er udlejet til 
erhverv og til flere lejere, kan det være hensigts-
mæssigt at åbne mulighed for, at udlejere kan indgå 
aftaler med et flertal af lejerne om energirenove-
ring af ejendommen med virkning for alle lejere for 
at forhindre, at et mindretal af lejerne kan bremse 
gennemførelsen af rentable energirenoveringer .

Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter vil 
derfor fremsætte et lovforslag til ændring af 
erhvervslejeloven, der sikrer, at et mindretal af 
lejere ikke kan bremse gennemførelsen af ren-
table energirenoveringsprojekter . Forslaget vil 
give udlejere mulighed for at gennemføre lejefor-
højelser for alle lejere, hvis energiforbedringen 
er rentabel for lejerne ud fra en totaløkonomisk 
vurdering, og der er indgået aftaler om lejefor-

højelser herfor med et antal lejere, hvis lejemål til-
sammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens 
bruttoetageareal . 

Det vil således kunne aftales, at der gennemføres 
en lejeforhøjelse på grundlag af såvel forbedrings- 
som vedligeholdelsesudgifter, men lejeforhøjel-
sens størrelse vil ikke kunne overstige et beløb, 
der svarer til besparelsen i forbrugsudgifterne for 
lejerne ved gennemførelsen af energiarbejderne . 
Et lille mindretal af lejere opgjort efter brutto-
etageareal vil således ikke kunne forhindre gen-
nemførelsen af en sådan aftale med tilhørende 
lejeforhøjelse .

Ministeren for by-,  
bolig- og landdistrikter vil:

•  Fremlægge et lovforslag om ændring af 
erhvervslejeloven, der skal gøre det lettere  
for udlejere af ejendomme, der udelukkende 
er udlejet til erhverv, at indgå aftaler med 
lejerne om energirenovering af ejendommene 
og om en lejeforhøjelse, der er knyttet hertil.
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3.5 Fremme energieffektive offentlige bygninger

Formål
Den offentlige sektor har en mulighed for at gå 
foran i realiseringen af den grønne omstilling og 
gennemførelsen af energibesparelser i bygninger . 
Der skal således gennemføres en indsats for at 
fremme energirenoveringen af den offentlige 
bygningsmasse .

Baggrund og indhold
Den offentlige sektor har andre udfordringer –  
og muligheder – end de øvrige bygningssegmen-
ter . Først og fremmest er der tale om en sektor, 
som løser politisk bestemte samfundsopgaver . 
Det giver nogle andre rammer for at planlægge, 
organisere og implementere en energirenove-
ringsindsats end i de øvrige bygningssegmenter .
 
Det indgår i cirkulæret om energieffektivisering i 
statens institutioner fra den 1 . oktober 2009, at alle 
ministerier med tilhørende institutioner i stats-
administrationen er pålagt et energisparemål . 
Cirkulære vil blive revideret, så det opfylder kra-
vene til energirenovering af statens bygninger i 
henhold til EU’s direktiv om energieffektivitet . For 
at understøtte arbejdet vil der blive gennemført 
analyser af, hvordan yderligere energirenovering 
af statens samlede bygningsportefølje kan gen-
nemføres mest økonomisk rentabelt . 

Regeringen har endvidere som en del af aftalerne 
om Vækstplan DK afsat 100 mio . kr . i perioden 
2015-2016 til fremrykket vedligehold af statens 
bygninger . Midlerne prioriteres til bygninger, 
hvor der kan gennemføres samtidige energiop-
timeringer . 

For så vidt angår bygninger, som ejes eller be-
nyttes af kommuner og regioner, er der indgået 
frivillige aftaler med henholdsvis KL og Danske 
Regioner i 2007 og 2009 . Med disse aftaler har 
kommunerne og regionerne påtaget sig at gen-
nemføre en energibesparelsesindsats, der svarer 
til den indsats, som var gældende for statslige 
institutioner før den 1 . oktober 2009 . Der vil blive 
igangsat drøftelser med kommuner og regioner 
om indgåelse af nye aftaler om energieffektivi-
sering .

Som et led i optimeringen af den offentlige ejen-
domsportefølje vil der blive igangsat tværgående 
samarbejde med statslige, regionale og kom-
munale bygningsejere med henblik på at øge 
parternes viden om og overblik over energire-
noveringsbehov og -muligheder i den offentlige 
bygningsmasse . Samtidig skal samarbejdet 
styrke dialog og videndeling mellem de offentlige 
bygningsejere om effektiv energianvendelse i  
den offentlige ejendomsportefølje, herunder 
brug af commissioning, grønne regnskaber etc . 

Som en del af dette samarbejde vil der blive 
udviklet et digitalt værktøj i tilknytning til en 
fælles database med henblik på opgørelse af ener-
giforbruget i offentlige bygninger (kommuner, 
regioner og stat) . Det nye værktøj vil bygge videre 
på de eksisterende datasystemer “Se-elforbrug” 
og “Energibesparelser i staten” . Udviklingen af 
værktøjet koordineres med vejledningerne for 
strategisk energiplanlægning og CO2-beregneren . 

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Revidere cirkulære om energieffektivisering  
i statens institutioner.

•  Gennemføre analyser af hvordan energireno-
veringen af statens samlede bygningsporte-
følje kan gennemføres mest økonomisk ren- 
tabelt og dermed belyse marginalomkostning-
erne ved ekstra energirenoveringer.

•  Drøfte fastlæggelsen af nye rammer for energi- 
spareindsatsen i kommuner og regioner med 
KL og Danske Regioner. 

•  Understøtte tværgående samarbejde med 
statslige, regionale og kommunale bygnings-
ejere med fokus på at fremme energieffektiv 
drift af den offentlige ejendomsportefølje.

•  Udvikle et digitalt værktøj og en database  
til registrering og synliggørelse af energifor-
bruget i offentlige bygninger.



Initiativer målrettet mod  
en styrkelse af kompetencer 
og innovation til fremme  
af energirenovering

4.
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Styrke uddannelses- og kompetenceudvikling  
inden for energirenovering

Formål
En omkostningseffektiv gennemførelse af et 
energirenoveringprojekt forudsætter et højt 
kompetenceniveau hos rådgivere, udførende 
virksomheder og andre parter, som involveres i 
projektet . Der er ofte tale om komplicerede byg-
gearbejder i eksisterende bygninger, som skal 
tilpasses individuelt . Det skal derfor sikres, at de 
rådgivende og udførende aktører har den rette 
viden om og kompetence inden for energireno-
vering, således at de kan yde en velkvalificeret 
og tværfaglig rådgivning til bygningsejerne og 
sikre, at renoveringerne gennemføres korrekt, 
omkostningseffektivt med hensyn til totalom-
kostninger og ved brug af de mest energieffek-
tive løsninger . 

Baggrund og indhold
Gennemførelsen af energibesparelser i byg-
ninger stiller krav til kompetencerne hos de 
rådgivere, udførende og andre parter, som byg-
ningsejere søger vejledning og hjælp hos . Dette 
skal også ses i lyset af, at byggeriet, herunder 
især nye energispareløsninger, konstant bliver 
mere komplekst . 

Byggeerhvervet har givet udtryk for, at der er be-
hov for en indsats for at løfte kompetenceniveauet 
senest i en kortlægning af uddannelsesbehovet 
inden for byggebranchen i Danmark udført inden 
for rammerne af EU-programmet “Build Up Skills” . 
Endvidere er “Tænketank for Bygningsrenove-
ring” nået frem til den samme konklusion . 

Der vil derfor blive igangsat en vurdering af beho-
vet for efteruddannelse inden for energieffektivi-
sering og vedvarende energi i byggeriet .

Derudover vil der blive gennemført en målrettet 
indsats i forhold til en række aktører, som har  
en rådgivningsfunktion i forhold til bygnings-
ejere . Dette omfatter finansieringsinstitutioner, 
ejendomsadministratorer og salgspersonale i 
byggemarkeder .

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Vurdere behovet for efteruddannelse inden 
for energieffektivisering og vedvarende 
energi i byggeriet.

4.1 
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4.2

•  Sikre, at der udvikles undervisningsmateriale 
og værktøjer til efteruddannelse af bankråd-
givere, som muliggør aktiv markedsføring af 
finansiering af energirenovering.

•  Sikre, at der udvikles informationsmateriale 
og værktøjer, som giver salgspersonalet i 
byggemarkeder kompetencer til at vejlede 
bygningsejere om energieffektive energi-
renoveringsløsninger.   

Styrke forskning, innovation og demonstration af energirenovering

Formål
Udviklingen af energirenoveringsløsninger til den 
eksisterende bygningsmasse er en udfordring, 
da de eksisterende bygninger er meget forskel-
ligartede, og energiløsningerne bliver stadig mere 
komplekse . Hvis antallet af energirenoveringer for 
alvor skal fremmes, kræver det produktudvikling 
og billiggørelse af energieffektive løsninger og 
teknologier med industrialiserede og systemori-
enterede renoveringsteknologier . Optimering af 
og innovation i byggeprocesser ved renovering er 
ligeledes en afgørende trækkraft i forhold til bil-
liggørelse af energirenovering . Der skal derfor ske 
en styrkelse af produkt- og procesinnovationen 
inden for energieffektive renoveringsløsninger . 

Baggrund og indhold
Byggebranchen rummer et stort potentiale for 
innovation og erhvervsudvikling . Men samtidig 
er der en tendens til, at byggeriet halter efter det 
øvrige erhvervsliv, når det kommer til produkti-
vitetsudvikling, innovation og erhvervsudvik-
ling . Historisk set har den danske byggebranche 
haft et begrænset investeringsniveau i forskning 
og udvikling, hvilket kan være en medvirkende 
årsag til, at der har været en relativt lavere vækst 
i branchen end i andre dele af erhvervslivet . Som 
led i aftalen om fordeling af forskningsreserven i 
2014 til tværgående forskningsinitiativer er det 
besluttet at iværksætte et samfundspartnerskab 
om skabelse af et “Innovatorium til bygningsre-
novering i verdensklasse” for bygningsrenove-
ring fra 2014 .  Samfundspartnerskabet udmøntes 
af Danmarks Innovationsfond . Målsætningen for 
partnerskabet er blandt andet at demonstrere 
bæredygtige og omkostningseffektive renove-
ringsløsninger, som kan bidrage til en reduktion  
af energiforbruget i eksisterende bygninger . 

Under overskriften “Brug af funktionskrav” blev 
der som en del af regeringen strategi for intel-
ligent offentligt indkøb fra oktober 2013 taget 
skridt til at understøtte nytænkning, innovation 
og effektivisering gennem øget anvendelse af 
funktionskrav i den offentlige opgaveløsning, 
herunder også energirenovering . Der vil blive 
fulgt op på dette ved udsendelse af vejledninger  
og eksempelsamlinger om anvendelse af funk-
tionskrav i udbud .

En styrket indsats for at fremme energirenovering 
vil have effekt på flere niveauer . De løsninger, som 
udvikles, forventes at bidrage til en reduktion af 
energiforbruget i eksisterende bygninger . Løsnin-
gerne vil også kunne bidrage til øget aktivitet og 
til en højere innovationsgrad i byggeriet, som vil 
føre til øget vækst og produktivitet . Endelig vil en 
styrket indsats for innovation, forskning, udvik-
ling og demonstration inden for energirenovering 
åbne op for, at danske virksomheder kommer ud 
på de internationale markeder med de løsninger, 
der udvikles, idet branchen får større mulighed for 
at positionere sig på knowhow og særlige nicher .    

Klima-, energi- og  
bygningsministeren vil:

•  Understøtte etableringen af et samfundspart-
nerskab om innovation betegnet “Innovato-
rium til bygningsrenovering i verdensklasse”. 
Partnerskabet skal i et bredt samarbejde 
mellem offentlige og private aktører udvikle 
og demonstrere løsninger til bæredygtig 
bygningsrenovering med mindre energi- og 
ressourceforbrug.
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KL´s høringssvar til 5. landerapport om biodiversitet

Efter Biodiversitetskonvention er den danske regering forpligtet til at 
stoppe tabet af biodiversitet. Dette mål blev i 2004 indskrevet i den danske 
regerings naturpolitik og i 2006 i regeringens naturpolitiske redegørelse. 

Der er imidlertid fra flere sider efterlyst en egentlig handlingsplan for, 
hvorledes man i Danmark arbejder med dette. Det hænger også sammen 
med, at biodiversitetsmålene for 2010 og 2020 ikke er implementeret i 
dansk lovgivning.

På en høring i 2007 på Christiansborg om biodiversitet, fremhævede 
forskerne de tre væsentligste problemer for sikringen af den biologiske 
mangfoldighed i Danmark: 

 Naturen mangler plads
 Naturen bliver ensformig 
 Invasive arter ændrer naturen.

Disse 3 problemer er med forskellige formuleringer påpeget i et stort antal 
videnskabelige rapporter. 

For at adressere disse sammenhængende udfordringer, har KL siden 2008 
foreslået, at staten snarest udarbejder en egentlig national handlingsplan for 
biodiversitet – med mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, 
rollefordeling, naturovervågning og evaluering i forhold til de tre 
problemfelter. 

Mere plads til naturen
Med regeringsgrundlaget fra 2011 er det besluttet at udarbejde Naturplan 
Danmark. Ud fra KL´s oplysninger vil den indeholde forslag til et nationalt 
naturnetværk, hvilket KL hilser meget velkommen. Kommunerne bidrager 
gerne til planlægning af det nationale naturnetværk, bl.a. ved at tage 
tværkommunale hensyn ud fra eksisterende og potentielle naturværdier.

Naturstyrelsen
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KL vil imidlertid pege på, at dette i sig selv ikke sikrer at 2020-målene nås. 
For naturnetværket er der også behov for virkemidler og finansiering. Det 
forventes af EU´s landdistriktsprogram skal levere en del af dette. I så fald 
er det behov for kraftige justeringer i regi af Fødevareministeriet, jf. KL´s 
høringssvar til det danske landdistriktsprogram for 2014-2020, se 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_66363/cf_202/KL-s_h-
ringssvar_Landdistriktsprogram.PDF.

Naturnetværket kan imidlertid ikke udelukkende implementeres ved 
frivillighed og tilskudsmidler fra EU´s landdistriktsprogram. KL ser derfor 
frem til andre virkemidler, fx KL´s forslag om erstatningsnatur, som 
tidligere er fremsendt til Naturstyrelsen. Med dette forslag kan der efter 
omstændighederne fremkomme midler, som kommunerne kan bruge til at 
etablere naturgenopretningsprojekter et andet sted, end der hvor skaden er 
sket.

Bekæmpelse af invasive arter
De økonomiske vismænd har ultimo februar 2014 påpeget, at den danske 
indsats mod invasive arter ikke er effektiv nok, jf. 
http://www.kl.dk/menu/Kommuner-bruger-millioner-pa-frygtet-plante-
id149885/. Også her handler det om, at der ikke er sikret virkemidler og 
finansiering til statens handlingsplan til bekæmpelse af invasive arter.

Mange kommuner har benyttet sig af den lovhjemlede mulighed for at 
udarbejde indsatsplaner til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Derved er der 
mulighed for at bekæmpe planten på private arealer, hvis ejeren ikke selv 
har gjort det. Konceptet er imidlertid sådan, at bøden til den private ejer 
ryger i statskassen, mens kommunen står tilbage med driftsudgiften. 

KL foreslår, at der kunne indføres en ordning, hvor kommunen kan 
opkræve en afgift til dækning af driftsudgiften – i lighed med en 
parkeringsafgift i ex København. KL foreslår ligeledes, at den udvidede 
ordning udvides til at gælde flere skadelige, invasive arter - ex rynket rose.

Mindre ensformig natur 
Denne problemstilling skyldes primært nitratforurening og manglende pleje. 

Der er fortsat et enormt plejebehov, især for den lysåbne natur. Lodsejere 
og kommuner påpeger, at der er behov for en markant justering af 
landdistriktsprogrammets ordninger, såfremt disse skal håndtere dette 
plejebehov, bl.a. som det kommer til udtryk i Natura 2000-planerne – se 
bl.a. KL´s førnævnte høringssvar til landdistriktsprogrammet.
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Nitratforureningen kan håndteres ved gennerelle begrænsninger overfor 
transport eller landbrug. Den kan imidlertid også håndteres ved specifikke 
og målrettede virkemidler. Det mest succesrige har indtil videre vist sig at 
være etablering af vådområder. 

Staten og KL har aftalt, at private lodsejere og kommunerne i perioden 
2010-2015 etablerer vådområder, der svarer til at vandmiljøets 
nitratudledning reduceres med over 1000 tons, svarende til op til 10.000 ha 
vådområder. Der er en godt fremdrift i indsatsen på trods af vanskelige 
rammevilkår. 

KL vil derfor opfordre til at virkemidlet også prioriteres i anden 
vandplanperiode. Som del af en kommunal opgavevaretagelse vil det også 
kunne sikre synergi med de øvrige vandløbsvirkemidler, som kommunerne 
varetager som en del af vandplanindsatsen.

National handlingsplan for biodiversitet
KL ser frem til Naturplan Danmark – og dermed en national handlingsplan 
for biodiversitet. Det er KL´s ønske at den adresserer mål, finansiering, 
indsatsområde, virkemidler, rollefordeling, naturovervågning og evaluering i 
forhold til de tre problemfelter. 

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent



7.1 Vækstpakken varsler revision af taxiloven



Regeringen varsler en revision af taxiloven
SAG-2014-03005  bem

Baggrund
Regeringen har i sit udspil til en vækstpakke varslet en revision af 
taxiloven. En ændring af loven i den skitserede model vil medføre 
betydelige forringelser for kommunerne hvad angår kommunale 
styringsmuligheder samt sandsynligvis også for det generelle 
udgiftsniveau på befordringsområdet. De politiske forhandlinger om en 
lovrevision forventes påbegyndt ultimo maj 2014.

Indstilling
Sagen indstilles til efterretning.

Sagsfremstilling
Med den kommende vækstpakke ønsker regeringen bl.a. at ”modernisere 
og forsimple reguleringen indenfor en række brancher”. 

For taxibranchens vedkommende betyder det, at regeringen ønsker at 
sikre øget konkurrence gennem en lovrevision der bl.a. baserer sig på 
følgende: 
• Indførelse af en universaltilladelse til taxikørsel i hele landet. 
• Organisering af taxikørslen omkring kørselskontorer med ny 

landsdækkende tilladelse fra Trafikstyrelsen og afskaffelse at den 
kommunale tilladelse

• Overvejelser om at etablere en ordning, hvor kommunerne får 
adgang til at godkende særordninger i udkantsområderne.

• Afskaffe regler for den såkaldte frikørsel for taxi og limousiner så der 
fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og 
limousiner 

• Omlægning af de løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik.

Udspillet indebærer således, hvis det realiseres, en centralisering af 
taxibranchen med overflytning af opgaven med at udstede tilladelser til 
taxikørsel fra kommunerne til staten. Der lægges også op til en kraftig 
liberalisering af erhvervet gennem friere adgang til at få lov at drive 
taxivirksomhed.

Fra lignende liberaliseringer i Holland og Sverige er erfaringen at fri 
adgang og bortfald af en geografisk regulering ikke skaber mere 
konkurrence eller bedre service. Tværtimod har man der oplevet en 
situation med alt for mange taxier i byområderne og en tilsvarende 
mangel på taxi-dækning i landområderne.



Sekretariatet har tidligere deltaget i Udvalget for erhvervsmæssig 
persontransport der afgav betænkning for ca. ½ år siden. Her foreslog 
KL i samarbejde med Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark 
en model, hvor taxibranchen i højere grad organiseres efter samme 
model som buskørslen. Modellen er vedlagt i et bilag. 

En hjørnesten i den model, og som også genfindes i regeringens udspil, 
er at give bestillingskontorerne en styrket og fremskudt position.

Set fra et kommunalt synspunkt er fordelen, at det så er 
kørselskontorerne, og ikke den enkelte vognmand, der skal stå på mål for 
de forpligtelser branchen har for dækning med taxier i alle dele af landet. 
Det kræver imidlertid en tæt dialog mellem bestillingskontorerne og de 
stedlige kommuner om deklarationer af den service, som 
bestillingskontorerne skal levere. 

I regeringens vækstudspil gives der mulighed for, at kommunerne kan 
oprette særordningerne i udkantsområderne. Forslaget signalerer, at 
dækningen forventes at blive dårligere i nogle dele af landet som 
konsekvens af en liberalisering. Desuden at kommunerne indirekte får en 
slags forpligtelse til at sikre taxidækning i disse områder, altså at lukke de 
forventede huller som følge af liberaliseringen. 

I regeringens udspil pålægges erhvervet også nogle nye omkostninger 
med afsæt i en omlæggelse af afgiftsreglerne, således at forslaget samlet 
set trækker knap 0,8 milliarder ud af branchen og over i statskassen.

De ændrede afgiftsregler, der indgår, skal bidrage til finansiering af 
vækstudspillet med ca 0,8 mia. kr. Derfor er det fra kommunal side 
vigtigt at understrege, at de ændringer, der gennemføres, hverken direkte 
eller indirekte, må føre til stigende priser og dermed en fordyrelse af den 
transport, som kommunerne er forpligtede til at tilbyde. 

Indføres ydermere en eksklusiv ret for bestillingskontorerne til at byde 
på den trafik, der udbydes af det offentlige, er det vanskeligt at se det 
som andet end ringere konkurrence, der igen kan få en negativ betydning 
for prisen.

Sekretariatet har påbegyndt en dialog med de relevante ordførere i 
Folketinget med henblik på at fremme de kommunale synspunkter. 

Beslutning
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NOTAT

Pressenotat på taxi maj 2014

”Det er selvfølgelig positivt at, at regeringen ønsker at gøre noget ved 
rammevilkårene for taxi-erhvervet, men vækstudspillet rammer desværre 
ikke skiven”. Sådan lyder det fra Jørn Pedersen, formand for KL’s teknik og 
miljøudvalg og borgmester i Kolding.

Regeringen har i sit vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen” lagt op til en 
lovrevision på taxi-området. Udspillet lægger op til fri adgang til erhvervet 
med en centraliseret statslig regulering, hvor taxierhvervet styres fra 
Trafikstyrelsen i København.

”En lignende model har man allerede eksperimenteret med i Holland og 
Sverige og resultaterne er mildest talt ikke prangende.” fortsætter Jørn 
Pedersen. ”Tværtimod har man i Holland rullet dele af loven tilbage fordi 
konsekvenserne for borgerne på både pris og service har været for dårlige.”

En kombineret deregulering og centralisering vil betyde, at det bliver endnu 
sværere at løse udfordringen med tilstrækkelig taxidækning i 
yderområderne. For taxi-erhvervet vil selvfølgelig søge til de større byer, 
hvor der er mange gadekunder. Derimod vil ingen have lyst til at køre ude 
på landet, hvor kundegrundlaget er begrænset. 

”Hvis man ønsker at løse det problem, bør man i stedet sikre en tæt dialog 
mellem de styrkede bestillingskontorer og de stedlige kommuner om 
hvilken service, bestillingskontorerne skal levere.” forsætter Jørn Pedersen.  

Vækstudspillet lægger op til, at mens Trafikstyrelsen nu skal udstede 
tilladelser, så vil man overveje, om der kan etableres en ordning, hvor 
kommunerne godkender særordninger i udkantsområderne.
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”Det er jo nærmest det samme som at sige, at man godt ved, at udspillet 
ikke sikrer landdækkende taxidækning. I stedet skal kommunerne ind og 
lave lappeløsninger, fordi den foreslåede løsning ikke holder vand” mener 
Jørn Pedersen. 

”Hvis de forventede indtægter i statskassen som følge af udspillet (0,8 
milliarder, jf. regeringen) enten direkte eller indirekte fører til forøgelse af 
de udgifter, kommunerne har til transport, så er det helt skævt. Der er 
netop brug for det modsatte – ikke mindst i en periode, hvor hver fem-øre 
skal vendes i de offentlige budgetter.” slutter Jørn Pedersen.
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NOTAT  

Danmark helt ud af krisen – virksomheder i 
vækst 

Regeringen fremlagde den 8. maj 2014 ”Danmark helt ud af krisen - virk-

somheder i vækst”, som indeholder 89 initiativer, der forventes at styrke 

erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark med 

6 mia. kr. i 2020. 

 

Udspillets væsentligste initiativer fordeler sig på fire indsatsområder: 

 

Nemmere og billigere at være virksomhed 

 Lempelser af virksomhedernes PSO-afgifter for i alt 5,8 mia. kr. 

 Kortere sagsbehandlingstider i stat og kommuner 

 Færre administrative byrder og bedre erhvervsregulering 

Styrket adgang til finansiering – flere vækstvirksomheder 

 Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebe-

skatning for virksomheder 

 Forlængelse af Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen 

 Mere kapital til vækstvirksomheder 

Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne 

 Forsyningssektoren skal effektiviseres for 3,3 mia. kr. i dialog med 

sektoren 

 Nationale særstandarder i byggebranchen harmoniseres 

 Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes 

Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion 

 Styrket international rekruttering 

 Bedre voksen- og efteruddannelse 

 Flere praktikpladser 

 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond 

 Bedre rammer for avanceret produktion 
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Vækstpakken har særligt fokus på at lette rammevilkårene for erhvervslivet, 

hvoraf en del af initiativerne også berører kommunerne. De initiativer der 

berør kommunerne er beskrevet nedenfor med en tilhørende vurdering. 

Indsatsområde 1: Nemmere og billigere at være virksomhed 

 

Centrale offentlige sagsbehandlingstider forkortes med en tredjedel 

Regeringen foreslår med virkning fra 2016 at sagsbehandlingstiden reduce-

res med i gennemsnit en tredjedel på en række områder: 

  

• Byggetilladelser: Der indføres servicekrav for sagsbehandlingstiderne på mel-

lem 40 og 50 dage afhængigt af bygningstypen. I dag er den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid 60 dage. 

• Miljøgodkendelser: Alle ansøgninger om godkendelse af industrivirksomhe-

der skal afgøres inden for 150 dage fra ansøgningens modtagelse. I dag er 

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ca. 240 dage. 

• Husdyrgodkendelser: Alle ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug efter 

husdyrlovens § 12 og § 16 skal afgøres inden for 200 dage fra ansøgningens 

modtagelse. I dag er den gennemsnitlige (netto) sagsbehandlingstid ca. 310 

dage. 

• Plansager – lokalplaner og kommuneplantillæg: Sagsbehandlingstiderne for ud-

arbejdelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg reduceres frem mod 

2016. 

 

Frem mod 2018 suppleres indsatsen med en række tiltag, der skal reducere 

sagsbehandlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og 

mulige justeringer heraf skulle identificeres. 

 

Vurdering: 

Kommunerne har samme ønske som alle andre om, at sagsbehandlingstiderne kan redu-

ceres. Men der er ingen trylleformular, hvis der ikke samtidig ændres i de krav, som 

lovgivningen stiller til ansøgerne.  

 

Fastsættelse af en maksimal sagsbehandlingstid tager ikke højde for, at der kan være 

stor forskel mellem de enkelte byggesager – dette gælder både i forhold til om der skal 

iværksættes høring af naboer, offentlige myndigheder mv., og ift. om der skal påses anden 

lovgivning. Der er altså en række forhold, som har betydning for sagsbehandlingstiden.  

 

Herudover lavede KL i efteråret 2012 en undersøgelse af byggesagsbehandlingen. Under-

søgelsen viste, at byggeansøgningerne i mange tilfælde har fejl og mangler, som er med til 

at forsinke sagsbehandlingstiden væsentligt. 
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Hvad angår miljøgodkendelser, er det vigtigt at passe på, at dialogen i forbindelse med 

miljøgodkendelse ikke erstattes af en masse efterfølgende kontrol, som virksomheden skal 

døje med. Det er vigtigt at have fokus på at finde den intelligente løsning, så udfordringer 

og besvær for virksomheden ikke erstattes med en anden form for besvær. 

 

Hvad angår husdyrgodkendelser, viser den seneste opgørelse, at sagsbehandlingstiden er 

faldet i 2013. De nye sager er store virksomheder, fordi husdyrbrugene bliver større. Det 

vil derfor være fejlagtigt at tro, at området er præget af mange små sager, der kan kla-

res på et samlebånd.  

 

Der er mål om at reducere den tid, der bruges på lokalplaner og kommuneplantillæg. 

Der eksisterer i dag en række procedurekrav i lovgivningen, og der er også krav til den 

politiske behandling i kommunalbestyrelsen. His tiden skal reduceres, vil man være nødt 

til at slække på nogle af de krav og så vil borgere og/eller politikerne ikke blive inddra-

get i samme grad som tidligere. 

 

Forenkling og harmonisering af gebyrerne på byggeområdet 

Regeringen foreslår endvidere en forenkling og harmonisering af gebyrerne 

på byggeområdet, så andelen af omkostningerne til sagsbehandling, som 

kommunerne skal gebyrfinansiere hhv. skattefinansiere, harmoniseres.   

 

Herudover foreslår den at indføre flere anmeldeordninger for byggesager, 

miljøgodkendelser samt husdyrgodkendelser. Eksempelvis ved at flytte ca. 

80 pct. af sagerne for miljøgodkendelser over på en anmeldeordning.  Der-

udover foreslår regeringen, at der udvikles en platform til digital understøt-

telse af en ny anmelderordning. 

 

I dag kan kommunerne selv vælge, om de vil opkræve et byggesagsgebyr, eller om om-

kostningerne til byggesagsbehandlingen helt eller delvist opkræves over skatten. KL me-

ner, at det er vigtigt at bevare kommunernes handlefrihed i forhold til, hvordan omkos t-

ningerne til byggesagsbehandling skal finansieres.  

 

Flere kommuner har valgt, at de ikke opkræver gebyrer for byggesagsbehandling. Med 

regeringens forslag vil det derfor blive dyrere at få sin byggesag behandlet i en række 

kommuner.  

 

Øget anvendelse af internationale standarder 

I Danmark har man fastsat en række særlige nationale krav og standarder 

for byggeri. Disse er hæmmende for konkurrencen i byggebranchen. Rege-

ringen vil derfor professionalisere den tekniske byggesagsbehandling, her-

under undersøge fordele og ulemper ved, at sagsbehandlingen varetages af 

større enheder. 
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Hvis regeringen ikke længere ønsker nationale krav til byggeriet, så må KL tage det til 

efterretning. Men KL bekendt er bygningsreglementerne i de forskellige lande ganske 

forskellige, så det er uklart, hvordan en fremadrettet model kan se ud. 

 

KL kan generelt ikke støtte anbefalingen om, at sagsbehandlingen af byggesager vareta-

ges af større enheder. 

 

Kommunerne er kommet langt i forhold til digitalisering, ny organisering, tilrettelæggelse 

og standardisering af byggesagsområdet. Størstedelen af kommunerne har tilsluttet sig it-

løsningen Byg og Miljø, hvor byggesager og nogle miljøsager kan ansøges på én og samme 

gang. Og flere kommuner ventes at tilmelde sig.  

 

Med Byg og Miljø arbejder kommunerne tværkommunalt sammen for at efterkomme 

erhvervslivets ønsker om én digital indgang til at søge bygge- og miljøsager – og her gerne 

flere typer af miljøsager end dem, der allerede er med i løsningen. Alle ansøgere vil blive 

mødt med samme krav og samme ansøgningsmodul i hele landet. 

 

KL har igennem en årrække set en tendens til, at regeringsinitiativer på byggeområdet 

alt for ensidigt tager afsæt i mangler og problemer i den kommunale byggesagsbehandling, 

mens fokus på lovgivers muligheder for at forenkle og byggebranchens muligheder for selv 

at bidrage, har fået meget lidt opmærksomhed. 

 

Styrkelse af regeringens eksport- og erhvervsfremmeindsats 

Regeringen vil samarbejde med kommunerne om at forbedre rammerne for 

den kommunale indsats for lokal vækst, da kommunerne i mange tilfælde er 

virksomhedernes indgang til det offentlige.  

 

Regeringen vil sammen med kommunerne arbejde for følgende: 

• Kommunerne etablerer én indgang – one-stop-shop – for virksomheder-

ne. 

• Der udvikles fælles principper og sammenlignelige data for evaluering af 

erhvervsfremmeindsatsen. 

• Der skabes bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen. 

• Der sikres bedre modtagelse af udenlandske virksomheder med henblik på 

at tiltrække flere investeringer.  

 

Regeringens indsatsområder bærer præg af at være tænkt top-down og lægger op til en 

højere grad af standardisering og større central styring af den lokale erhvervspolitiske 

indsats. Tilsvarende overvejelser havde regeringen i forbindelse med evaluering af kom-

munalreformen. 

 

KL har hidtil påpeget, at erhvervsfremme er en frivillig opgave for kommunerne. Det er 

en lokalpolitisk beslutning, hvordan man vil investere i og tilrettelægge opgaven. De lo-
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kale forskelle og frivilligheden er afgørende incitamenter for den kommunale indsats. Den 

lokale indsats skal tilpasses den lokale erhvervsstruktur.  

 

Kommunerne arbejder mange steder med at etablere one-stop-shop, og der findes en ræk-

ke forskellige modeller for at gøre det. Det fremgår ikke af teksten, om regeringen ønsker 

en standardmodel, der skal rulles ud i alle kommuner. 

 

KL er positiv overfor en evaluering af erhvervsfremmeindsatsen. Kommunalpolitikere er 

generelt interesserede i, om de får et afkast af deres investeringer i erhvervsfremme. Siden 

2010 har kommunerne øget investeringerne med 60 pct. i erhvervsfremmeindsatsen. Er-

faringer med at udvikle effektmåling for den lokale indsats har dog ofte vist sig at være 

vanskelig. Dels fordi datamaterialet, der skal udarbejdes statistik på baggrund af, er 

småt. Dels fordi de lokale indsatser er meget forskellige og derfor svære at måle ensartet.  

 

I forhold til ønsket om at skabe større sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen , lægger 

regeringen op til, at kommunerne skal forholde sig til regionernes og statens indsatser, og 

ikke omvendt. Det har været en central KL bemærkning til den ny lov om erhvervs-

fremme, at regionerne også skal forholde sig til kommunernes lokale politikker for fx 

beskæftigelse, når de skal skrive deres vækst- og udviklingsstrategier. Dette er imidlertid 

ikke indarbejdet.  

 

Nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomhe-

der.   

Regeringen vil i samarbejde med de regionale vækstfora arbejde for et nyt 

sparrings- og uddannelsesforløb for iværksættervirksomheder med potentia-

le for vækst. Indsatsen vil omfatte et intensivt uddannelsesforløb og en 

mentorordning med mentorer bl.a. fra succesfulde serieiværksættere og le-

dere fra større danske virksomheder. Indsatsen organiseres i fagligt fokuse-

rede kompetencecentre placeret i tilknytning til de regionale væksthuse.  

 

Det er positivt, at væksthusene er tænkt ind som en central aktør i forbindelse med et 

nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder.  

 

Kommunernes andel af selskabsskatten øges 

Regeringen vil forbedre kommunernes tilskyndelse til at skabe gode ram-

mevilkår. Regeringen vil derfor forhøje kommunernes andel af selskabsskat-

ten, så kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække 

virksomheder øges. 

 

Den kommunale andel af selskabsskatten udgør 13,41 pct. af provenuet af selskabs-

skat. Selskabsskatten udgør til og med 2013 25 pct., og nedsættes herefter gradvist til 

22 pct. i perioden 2014-16, jf. Vækstplan DK fra 2013. Nedsættelsen medfører et 

lavere provenu for kommunerne, når andelen fastholdes. Dermed bliver kommunernes 

økonomiske incitamenter til at tiltrække selskaber tilsvarende lavere.  
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Kommunerne under ét bliver kompenseret for provenutabet over bloktilskuddet. Nedsæ t-

telsen af selskabsskatten får dog først betydning for kommunerne fra og med 2017, da 

kommunernes provenu af selskabsskatten opgøres på grundlag af skatteåret tre år før 

budgetåret.  

 

Regeringens aktuelle overvejelser om en forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskat-

ten sigter formentligt alene på at neutralisere virkningen for kommunerne af nedsættelsen 

af selskabsskatteprocenten fra og med 2014. Men det vides ikke på nuværende tids-

punkt. 

 

KL’s politik på området er normalt at støtte, at kommunerne har gode incitamenter på 

erhvervsområdet. KL har dog samtidigt gennem årene i forhold til selskabsskatten af-

holdt sig fra at tage stilling til spørgsmål om fordelingen mellem kommunerne.   

 

Indsatsområde 3: Lavere priser for virksomheder og husholdninger 

 

Effektivisering af forsyningssektorerne – 3,3 mia. kr. til lavere priser 

Forsyningssektoren skal effektivisere for 3,3 mia. kr. i dialog med sektoren 

på følgende områder: 

 

• Affaldsforbrændingssektoren: Regeringen vil i 2014 fremlægge forslag 

til en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren, der forventes 

at indebære effektiviseringer for 0,2 mia. kr. i 2020. 

• Vand- og spildevandssektoren: Regeringen vil i 2014 fremlægge forslag 

til en forbedret regulering af vandsektoren med henblik på at realisere ef-

fektiviseringer i 2020 for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne (inkl. 0,7 

mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsynings-

selskaberne. 

 

Vækstplanen har meget præcise tal for effektivisering på en lang række forsyningsområ-

der. Det er imidlertid vanskeligt at gennemskue disse tilkendegivelser på det foreliggende 

grundlag. 

 

Specielt hvad angår vand og spildevand, så ligger der en evaluering af vandsektorloven. 

Denne evaluering peger på en række problemer, der bør løses, og som for KL forekommer 

mere alvorlige end de mål for effektivisering, der fremgår af denne vækstplan. Fx må det 

formodes også at være væsentligt for virksomhederne, at de ikke bliver oversvømmet ved 

næste store regnskyl, og at de fortsat kan regne med, at de er sikret levering af rent 

drikkevand. 
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Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner 

Kommunerne kan i lokalplaner fastsætte byggekrav, som nyt byggeri skal 

opføres i overensstemmelse med. Det har bl.a. til hensigt at give kommu-

nerne mulighed for at sikre, at byggeriet tilpasses lokale forhold. Nogle krav 

kan imidlertid medføre højere omkostninger for bygherrer.  

 

På den baggrund vil regeringen gennemføre følgende initiativer: 

 

• Justere lokalplankataloget således, at krav til bygningers energiklasse 

fremover alene reguleres med bygningsreglementet og ikke kan fastsættes i 

nye lokalplaner. 

• Iværksætte en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bygnings-

højde og bebyggelsesprocent med henblik på at vurdere, om bestemmelser-

ne er hensigtsmæssige. 

 

Kommunerne har i en række tilfælde sat højere krav til energiklasse end det generelle 

bygningsreglement. Efterhånden som kravene til energiklasse i bygningsreglementet stiger, 

bliver der mindre brug for, at kommunerne sætter højere krav. 

 

Lokalplanerne er det redskab, hvormed kommunerne sikrer, at nybyggeri passer ind i 

den helhed, som det eksisterende byggeri udgør. KL ser frem til den beskrevne analyse, 

for disse bestemmelser er helt afgørende for æstetikken i det bebyggede miljø i  vores byer 

 

Initiativer til mere moderne regler for en række lovregulerede erhverv  

Regeringen ønsker øget konkurrence i taxi-branchen, og foreslår bl.a. at 

erstatte den kommunale tilladelse til taxikørsel med en ny landsdækkende 

tilladelse. Det vil blive overvejet, om der skal etableres en ordning, hvor 

kommunerne får adgang til at godkende særordninger i udkantsområder. Af 

hensyn til kunderne indføres der en landsdækkende klageordning. 

 

Sekretariatet vurderer, at der brug for en modernisering af branchen og dens rammevil-

kår. Men det er afgørende for kommunerne, at de ændringer der gennemføres i taxibran-

chen ikke fører til en fordyrelse af den offentligt indkøbte befordring.  

 

For så vidt angående universaltilladelsen er det afgørende på hvilket niveau kravene 

bliver harmoniseret. Jo større kravene bliver, desto større bliver den negative udgiftsvirk-

ning for den offentligt indkøbte befordring. 

 

Endvidere er det vigtigt, at der sikres rammer for lokal dialog mellem kommunen og 

de/det lokale bestillingskontorer om hvordan en fortsat forpligtelse for erhvervet til at 

sørge for den nødvendige taxidækning i de tyndt befolkede egne. En regulering på områ-

det må ikke veksles til en kommunal forsyningsforpligtelse i stedet.  
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Udvidelse af flexboligordningen 

Flexboligordningen fra 2013 giver boligejere mulighed for at søge om tilla-

delse til at benytte deres helårshus som fritidsbolig i en afgrænset periode. 

Flexboligordningen gør huse i landdistrikterne mere attraktive og kan gøre 

det nemmere at sælge boligen. I den nuværende flexboligordning bortfalder 

tilladelsen til at benytte sin bolig som flexbolig ved salg. Det betyder,  

at en køber ikke kan være sikker på, at en bolig kan bruges som fritidsbolig 

efter et køb. 

 

Regeringen vil derfor udvide den nuværende flexboligordning, så tilladelsen 

til at benytte en bolig som flexbolig ikke bortfalder ved køb og salg sin hel-

årsstatus efter byggelovgivningen. 

 

KL støtter regeringens planer om at gøre flexbolig-tilladelser permanente, da det i dag er 

et problem, at tilladelsen bortfalder når huset skal sælges. Initiativet vil være med til at 

styrke udviklingen mange steder, hvis tilladelser til flexboliger fremover skal følge huset 

og ikke ejeren, som det er tilfældet i dag. Dermed vil det også styrke indsatsen for at 

sikre en udvikling i lokal balance. 

 

Flere danske praktikpladser til dygtige elever 

Regeringen ønsker at sætte yderligere fokus på at skabe flere praktikpladser, 
også i de kommende år, og har derfor afsat 95 mio. kr.  Derfor vil regerin-
gen som opfølgning på EUD-reformen invitere arbejdsmarkedets parter til 
drøftelser på baggrund af en række konkrete forslag til initiativer. 

 
Det er glædeligt at regeringen har fokus på at skabe flere praktikpladser , men der er 
ingen sikkerhed for at de afsatte penge vil komme kommunerne til gavn, men som be-
skæftigelsesmyndighed er initiativet vigtigt.  



9.1 Urimelige vilkår for kommunale solceller



Den 7. april 2014 

 

Sags ID: SAG-2013-00150 

Dok.ID: 1839640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. kommunale solceller  

Kommunerne arbejder i disse år med en omstilling af bygningsmassen, der 

udgør de daglige fysiske rammer for børnene, de ældre og mange af os an-

dre. De kommunale bygninger opdateres og moderniseres for både at kunne 

følge med nye krav til funktionaliteten, og for at kunne understøtte den 

demografiske udvikling.  

 

Samtidig gør kommunerne meget for at reducere energiforbruget og omstil-

lingen til den vedvarende energi – og dermed understøtte målet fra energi-

forliget om, at Danmark skal være fossilfrit i 2050. I den forbindelse spiller 

solceller en vigtig rolle. Solcellerne medvirker til at reducere brugen af fossi-

le brændsler, ligesom de sender et vigtigt signal om, at kommunerne tænker 

klimaet ind i den daglige drift. 

 

KL stiller sig derfor noget uforstående overfor det faktum, at kommunerne 

har markant ringere vilkår for opsætning og drift af solcelleanlæg, end andre 

offentlige myndigheder – herunder både regionerne og staten. Det skyldes 

primært kravet om selskabsgørelse samt de tilhørende modregningsregler i 

elforsyningslovens § 37, som kun gælder for kommunerne. 

 

KL har således meget svært ved at se det rimelige i, at der gælder ét regelsæt 

for en regions opsætning af et solcelleanlæg på et sygehus, mens der gælder 

et andet regelsæt for en kommunes opsætning af et tilsvarende solcelleanlæg 

på et sundhedshus.  

 

KL finder, at modregningsreglerne oprindeligt er blevet indført med et gan-

ske andet sigte, nemlig med henblik på nogle kommuners ejerskab af elfor-

syningsvirksomheder, som det hedder i bemærkningerne til det lovforslag, 

der blev vedtaget for mere end 10 år siden. 

 

Formålet med kommunernes opsætning af solceller er ikke at drive elforsy-

ningsvirksomhed. Formålet er at producere billig og miljøvenlig strøm til 

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen 

Klima-, energi- og bygningsministeriet 

Stormgade 10-12 

1470 København K 

 

Kopi til: 

Finansminister Bjarne Corydon 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager 
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eget forbrug på skolerne, i daginstitutionerne, på rådhuset mv. samtidig 

med, at kommunerne leverer endnu et bidrag til den fælles indsats for kl i-

maet.  

 

KL håber derfor, at der snarest muligt tages initiativ til at ændre de nuvæ-

rende regler således, at kommunerne bydes de samme vilkår for opsætning 

og drift af solceller, som gælder for de øvrige dele af den offentlige sektor. 

Konkret bør dette ske ved at undtage kommunale solcelleanlæg fra såvel 

kravet om selskabsgørelse, som fra kravet om modregning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 
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Ministeren 

 

5. maj 2014 

 

J nr. 2014-1101 

 

/   

 

Kommunernes Landsforening 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Kære Martin Damm og Kristian Wendelboe 

 

Tak for jeres brev af 7. april, hvor I rejser spørgsmålet, om kommunerne ved 

etablering af solcelleanlæg bør undtages fra kravet i Elforsyningsloven om, at 

kommunal elproduktion skal udskilles i selskab med begrænset ansvar , samt at 

overskud ved kommunal elproduktion skal modregnes i bloktilskuddet efter 

modregningsreglerne. 

 

Baggrunden for jeres brev er kommunernes ønske om at etablere og drive 

solcelleanlæg for at reducere energiforbruget og reducere brugen af fossile 

brændsler og på rimelige driftsøkonomiske vilkår. 

 

Regeringen ønsker en kontrolleret udbygning med solceller – også i 

kommunerne. Derfor har regeringen og de øvrige energiforligspartier indført et 

loft ved en pulje på 20 MW, inden for hvilken kommunerne kan nettoafregne 

elproduktion fra solceller og derved spare elafgifter og PSO-tarif af egetforbrug.  

 

Den kommunale pulje har udspring i tillægsaftalen af 19. juni til solcelleaftalen 

af 11. juni sidste år, hvor der var et politisk ønske på tværs af Folketinget om at 

begrænse og kunne håndtere den fortsatte udbygning med kommunale 

solcelleanlæg. Forligsparterne aftalte, at ministeren kunne dispensere fra kravet 

i Elforsyningsloven om selskabsmæssig udskillelse for en kommunal pulje på i 

alt 20 MW. Det blev samtidig aftalt, at forligskredsen skulle mødes for at drøfte 

en eventuel udvidelse af puljen, når puljen var fyldt op.  

 

Jeg vil derfor mødes med forligskredsen for at drøfte dette spørgsmål.  

 

Der blev ikke med tillægsaftalen af 19. juni 2013 og de efterfølgende 

lovændringer ændret ved modregningsreglerne. Kommunerne vil derfor fortsat 

blive modregnet i bloktilskud af deres overskud ved elproduktion.   

 

Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at øge kommunernes muligheder 

og incitamenter for etablering af solceller.  

 

Med venlig hilsen 

 
Rasmus Helveg Petersen 
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NOTAT

Forskellige vilkår for solceller

Vilkårene for drift af solcelleanlæg er meget forskellige på tværs af den 
offentlige sektor. Nedenstående tabel giver en oversigt over de 
hovedforskelle, der i udgangspunktet er. Tabellen skal ses som et overblik, 
ikke som en udtømmende liste over forskellige ordninger.

Kommunale 
anlæg uden 
dispensation

Kommunale 
anlæg med 

dispensation
Regionale 

anlæg
Statslige 

anlæg
Mulighed for nettoafregningsordning? Nej Ja Ja Ja

Krav om selskabsgørelse? Ja Nej Nej Nej

Modregning i bloktilskud ved overskud? Ja Ja Nej Nej

Krav om regnskabsmæssig adskillelse? Ja Ja Nej Nej
Note: "Dispensation" henviser til anlæg, der enten er undtaget kravet om selskabsgørelse jf. Bekendtgørelse om 
undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, eller har opnået dispensation 
fra 20MW-puljen jf. samme bekendtgørelse

For at vise, hvad de forskellige vilkår betyder, er der på næste side indsat 
fire eksempler på forskellige anlæg. Samtidig er det kort beskrevet hvilke 
vilkår, som er gældende for dem. De fire anlæg falder i hver deres kategori i 
ovenstående tabel.
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Kommunalt anlæg uden dispensation
Solceller på Østre Skole i Rønne, Bornholms Regionskommune
Anlægget har ikke modtaget dispensation og kan derfor ikke benytte 
nettoafregningsordningen. Det skyldes kravet om selskabsgørelse, hvor der skal oprettes 
et selskab, der som eneste aktiv har solcelleanlægget. Selskabet bruger ikke noget strøm 
selv – den strøm ”sælges” videre til plejecenteret. Dertil kommer, at hvis selskabet på et 
tidspunkt skulle give overskud og dette kommer ejeren (kommunen) til gode, så skal 
kommunen enten betale 60 pct. af overskuddet i statsafgift eller betale 40 pct. af 
overskuddet i statsafgift og deponerede de resterende 60 pct., der så frigives over 10 år. 
Anlæggets samlede effekt er 50kW

Kommunalt anlæg med dispensation
Solceller på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Bornholms Regionskommune
Anlægget har modtaget dispensation og kan derfor benytte nettoafregningsordningen. 
Langt hovedparten af tiden vil anlægget producere mindre strøm, end der forbruges på 
skolen. Men den strøm, der sendes ud i nettet fordi skolen ikke bruger den, skal 
registreres. Samtidig skal der laves en selskabsmæssig adskillelse pga. 
modregningsreglerne i elforsyningslovens § 37. Det skyldes, at al kommunal 
elproduktion – uanset om der er tale om én solcelle eller om et energiselskab med 
500.000 kunder – er omfattet af modregningsreglerne. Derfor skal der også bruges tid 
og penge på at lave et særskilt regnskab med tilhørende revisorerklæring. Anlæggets 
samlede årlige effekt er 50kW.

Regionalt anlæg
Solceller på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden
Anlægget kan benytte nettoafregningsordningen og er ikke omfattet af hverken krav om 
selskabsgørelse, regnskabsmæssig adskillelse eller modregning af overskud. Anlæggets 
samlede effekt vil være 800kW.

Statsligt anlæg
Solceller på Almegårds Kaserne, Forsvaret
Anlægget kan benytte nettoafregningsordningen og er ikke omfattet af hverken krav om 
selskabsgørelse, regnskabsmæssig adskillelse eller modregning af overskud. Anlæggets 
samlede effekt er 320kW.
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KL høringssvar vedr. nyt administrationscirkulære for 
tilladelser til indvinding af råstoffer på land

Sekretariatet vil gerne kvittere for modtagelsen af udkast til ændret 
administrationscirkulære som følge af, at Regionerne pr. 1/7 overtager 
opgaven med at give tilladelser til råstofindvinding fra kommunerne. 

Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at nærværende høringssvar kun 
vedrører bemærkninger til udkastet til administrationscirkulæret samt udkast 
til bekendtgørelse om ansøgning (sidstnævnte er der ikke er bemærkninger 
til). 

Naturstyrelsen har tidligere tilbagekaldt materialet vedr. udkast til ændret 
VVM bekendtgørelse, men da der ikke ses fremsendt et nyt materiale, 
ligesom høringen af ændringen af VVM bekendtgørelsen ikke fremgår af 
høringsportalen, har sekretariatet ikke haft mulighed for at forholde sig til 
de i høringsbrevet varslede ændringer i VVM bekendtgørelsen. Sekretariatet 
ser frem til at modtage høringsmaterialet vedr. ændring af VVM 
bekendtgørelsen.

En væsentlig udfordring ved opgaveflytningen, er mulighederne for at sikre 
sammenhæng mellem efterbehandlingsplanen og kommunernes planlægning 
for området når råstofindvindingen er afsluttet.

Det er gennem efterbehandlingsplanerne, at de fysiske rammer for 
anvendelsen af arealerne mange år fremover, fastlægges. Derfor er det også 
særdeles vigtigt, at Regionerne i deres efterbehandlingsplaner bidrager til at 
sikre hensynene til den fremtidige anvendelse, herunder kommunens 
eksisterende planer for området.

Sekretariatet anderkender, at der er forsøgt at tage højde for dette gennem § 
10a i råstofloven hvor det fremgår at regionsrådet ved fastsættelsen af vilkår 

nst@nst.dk
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om efterbehandling, jf. § 10, stk. 1, skal høre kommunalbestyrelsen, med en 
høringsfrist på mindst 4 uger.

Der er dog også behov for, at administrationscirkulæret indeholder en 
uddybning af denne snitflade, eksempelvis som en §6, stk. 2 der uddyber at 
”Regionsrådet så vidt muligt skal respektere kommunalbestyrelsens ønsker 
til efterbehandling, når disse er begrundet i hensynet til den øvrige 
kommunale planlægning og ikke strider mod råstofplanen.”

Derudover bør det anbefales, at regionerne i deres efterbehandlingsplaner 
pålægges at fremme udviklingen af næringsfattig natur, idet råstofgravene er 
en af de bedste muligheder, der findes i DK for at få genskabt 
næringsfattige naturtyper. Efterbehandlingsplaner som godkender/kræver 
overdækning med muld jord bør derfor kun kunne meddeles i helt særlige 
tilfælde og skal særligt begrundes.

Specifikke bemærkninger:
I §3 anden linie henvises til §6. Skulle det ikke være til §5?

I §3 stk. 2 fremgår det, at Kulturstyrelsen og de nævnte museer skal sende 
deres udtalelse direkte til kommunalbestyrelsen og ikke til regionsrådet. 
Dette bør konsekvensrettes således at det fremover er regionrådet der 
modtager materialet. 

Med venlig hilsen

Berit Mathiesen
Konsulent
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Til TMU: Baggrund og organisering af 
Færgesekretariat

Baggrund
KL har aftalt med staten, i Økonomiaftale 2014, at KL koordinerer 
oprettelsen af et fælles færgesekretariat i 2014 for de kommuner, som har 
færger til små øer. Af aftalen fremgår:
 
”Etablering af et fælles færgesekretariat
Som led i udligningsaftalen forhøjes tilskuddet til kommuner med mindre øer med 15 
mio. kr. med virkning fra 2014. Regeringen og KL er enige om, at en del af tilskuddet 
til kommuner med mindre øer anvendes til etablering af et fælles færgesekretariat. 
Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. KL koordinerer etableringen 
af færgesekretariatet i 2014. Det fælles færgesekretariat kan efter fire år evalueres 
blandt de deltagende kommuner.”

Dette er en udmøntning af den politiske aftale fra 2013 ”Aftale om 
justeringer af udligningssystemet”:

”Der er enighed om at forøge tilskuddet til kommuner med øer med i alt 15 mio. kr. 
årligt. Det forudsættes i den forbindelse, at der med virkning fra 2014 sker en mo-
dernisering af fordelingsnøglen for tilskuddet til driften af færgeruterne. Det forudsættes 
ligeledes, at forhøjelsen kan bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport, gratis 
persontransport i turistydersæsonen (april til september) samt etablering af et færge-
sekretariat.”

KL giver på den baggrund og med det udgangspunkt forslag til 
rammeorganisering af kommunernes fælles færgesekretariat, som skal drives 
for et årligt beløb på 2 mil. kr./år, og betales af de 19 kommuner, som 
modtager Ø-tilskud, efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle, svarende til 
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den relative størrelse af de tilskud, som kommunerne har modtaget.(Bilag 
vedlagt)

Da der er tale om et lille sekretariat er modellen så ubureaukratisk som 
muligt, så kommunerne kan få størst muligt gevinst af samarbejdet. Her er 
tale om et drift og fagsamarbejde, og sekretariatet udfører dermed ikke 
egentlige myndighedsopgaver.

Det er vigtigt, at sekretariatet søger at inddrage den omfattende viden, der 
allerede er hos ø-færgerne, hos havnene og i de kommunale forvaltninger. 
Sekretariatet skal søge bedst mulig kommunikation og samarbejde mellem 
alle parter.
De opgaver, som sekretariat skal løse, indebærer dermed to forskellige 
måder at arbejde på samtidigt:

• Den ene er at danne netværk i forhold til de miljøer, der skal 
betjenes ude i landet. Der bliver altså tale om en rejsende 
medarbejder, som både skal trække på og betjene alle de gode 
kræfter, der er på området i de berørte kommuner.
• Den anden er at koordinere, herunder med værfter, 
servicevirksomheder, de kommunale ejere og de centrale 
myndigheder.

Færgerederiet, som sekretariatet kommer til at ligge sammen med, er en 
kommunal forvaltning, hvor sekretariatet ansættes på almindelige vilkår. 
Sekretariatslederen, chefkonsulent, varetager selv den daglige faglige drift af 
sekretariatet.

Ansatte
Færgesekretariatet kommer til at bestå af en fuldtidsansat chefkonsulent her 
kaldet ”sekretariatslederen” en ½ tidssekretær, som kan hjælpe med 
koordineringen af netværksaktiviteter, og tilkøb af timer fra Færgerederiet i 
værtskommunen eller andre, til at gennemføre diverse faglige ydelser, som 
kommunerne efterspørger.

Placering
Sekretariatet placeres i en kommune med en Ø-færge og i tilknytning til et 
eksisterende fagligt miljø, så der kan opnås synergier i samarbejdet med 
dette. 

Konstruktionen er et praktisk drift/fagsamarbejde, hvor de 19 kommuner 
bestiller ydelser for det aftalte beløb hos færgesekretariatet, jf. 
Økonomiaftalen for 2014, og den samarbejdsaftale kommunerne indgår.
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Grundabonnement
Grundpakken, for i alt 2 mil. kr./år for alle kommuner tilsammen(som 
beskrives i det årlige arbejdsprogram) gives til alle de berørte kommuner. 
Derud over kan sekretariatet tilbyde ekstra ydelser mod betaling efter ønske 
fra kommunerne. 

Styregruppe og årsmøde
Bindeleddet mellem de kommunale forvaltninger og sekretariatet er en 
styregruppe på fem personer, som over året følger sekretariatets arbejde, 
ogsom stiller sig til rådighed med sparring og afklaring. – Styregruppen og 
sekretariatet holder min. 2 årlige møder ud over ad. hoc kontakt, hvor der 
på det sidste møde forberedes årsmøde, hvor de 19 kommuner inviteres til 
at drøfte og godkende næste års arbejdsprogram.

Første årsmøde forventes at blive i april 2015.

Styregruppen vælges af de fremmødte kommuner på årsmødet for to år ad 
gangen. Styregruppen består af 5 medlemmer, tre kommunale 
repræsentanter og 2 med særlig faglig ekspertise) Styregruppen får 
beføjelser til at afklare mindre uenigheder om prioritering mv. som evt. 
kunne opstå i løbet af året. Styregruppen skriver beslutningsreferater af 
deres møder, som gøres tilgængelige for de relevante kommuner.

Det første år udpeger KL personerne i styregruppen.

Arbejdsprogrammet er tæt knyttet til konsulentens udførlige 
stillingsbeskrivelse. Stillingsbeskrivelsen godkendes i de 19 kommuner. 
Denne fungerer sammen med indholdsbeskrivelse af kommunen, som 
arbejdsprogram for det førte år.

Kommunen, som huser og ansætter sekretariatet, udfører efter aftale med 
de andre kommuner et servicearbejde og fagsamarbejde, som falder under 
kommunernes almindelige drift. Det kan dog være en mulighed på et 
tidspunkt, og efter konkret behov, at enkeltstående større specialistopgaver 
sendes i udbud efter de almindelige regler.

Arbejdet udføres på baggrund af næsten enslydende kortfattede kontrakter, 
mellem værtskommunen og de øvrige kommuner. 

Om muligt ønskes det, at sekretariatet kan starte sit virke i sommeren 2014.

Færgesekretariatet etableres på baggrund af et fælles samarbejdsgrundlag og 
de bilaterale kontrakter, som godkendes ved, at kommunerne godkender det 
generelle forslag til organisering, og underskriver den bilaterale aftale.
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Hovedydelser omfattet af aftalen:
Overordnet vil disse opgaver være omfattet af sekretariatets arbejde:
• Lovgivning og erfaringsudveksling. Sekretariatet videreformidler løbende 
nye regler og lovgivning, og konsekvenser heraf, som har relevans for 
færgedrift til små øer.
• Puljeansøgninger
• Praktisk færgesamarbejde, bl.a. ”lånefærger” ved driftsuheld
• Efteruddannelse og kompetenceudvikling
• Arbejdsmiljøsamarbejde og videndeling.
• Samarbejde om BAT (Best Available Technology). Fx miljøvenlig diesel 
og drivmidler generelt, løbende inspiration til energibesparende tiltag og 
bæredygtig adfærd hos skibsførere.)
• Fælles indkøb/indkøbsaftaler, hvor det giver mening (diesel, brand-olie, 
redningsudstyr osv.)
• Rekruttering.
• Benchmarking vedr. effektiv drift og lign.

Sekretariatslederen kan, som driftsansvarlig for sekretariatet, sammen med 
styregruppen foreslå prioriteringen mellem opgaverne fra år til år. 
Prioriteringen fremlægges og vedtages på årsmøderne.
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