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Forord

Energi og klima står højt på befolkningens og politikernes 

dagsorden. Det er godt, for det er forudsætningen for 

opbakning til den grønne omstilling, der skal lede til et 

lavemissionssamfund i 2050, hvor vi skal være uafhæn-

gige af fossile brændsler.

Den grønne omstilling er en nødvendighed - ikke kun i 

Danmark, men i hele verden. Det er nødvendigt at ændre 

den måde, vi producerer og bruger vores energi på, hvis vi 

skal undgå en fremtidig klimakrise med ekstremt vejr, 

havstigninger, øget fattigdom og sult. 

Danmark er på mange måder et foregangsland i forhold til 

udviklingen af teknologier inden for vedvarende energi og 

energieffektivitet. Teknologier som bygge- og anlægs-

branchen medvirker til at udvikle og implementere. Bran-

chen er med til at effektivisere den måde, vi bruger ener-

gien i vores bygninger på for eksempel ved at efterisolere, 

skifte vinduer osv. Men branchen er også med, når der 

skal støbes fundamenter til havvindmølleparker, graves 

fjernvarmerør ned osv.

Energirenovering i bygninger er et af de områder, som 

fortjener større opmærksomhed. Bygninger står for ca. 40 

% af vores energiforbrug og desto mindre energiforbrug i 

vores bygninger, desto lettere og billigere bliver det at 

omstille vores energisystem til at være baseret på 100 % 

vedvarende energi i 2050. Der er brug for, at bygninger i 

langt højere grad ses som en integreret del af energisy-

stemet.

I Byggeriets Energianalyse samles data om energi og 

bygninger. Heri kan der læses om de tendenser, der gør 

sig gældende i forhold til energibesparelser og vedva-

rende energi tilknyttet bygninger.

Analysen er udarbejdet for tredje gang, og sætter fokus på 

følgende områder: 

 2 Energirenoverings betydning for vækst

 2 Potentialet for energirenovering af bygninger

 2 Indsatsområder i udvalgte sektorer

 2 Effekten af virkemidler

 2 Vedvarende energi og bygninger. 

Kapitlet om vækst og beskæftigelse er i år blevet udvidet 

med et afsnit om eksport samt et om forskning, udvikling 

og demonstration. 

Temaet i dette års energianalyse præsenterer en række 

anbefalinger til, hvordan bygninger kan spille en større 

rolle i klimaindsatsen. 2

God læselyst.

Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri 

Deltag i dialogen om byggeriets rolle 

i den grønne omstilling på Twitter 

under hashtagget 
#BygEnergi
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Retningen for den globale indsats mod klimaforandringer 

er sat med Parisaftalen fra 2015. Med aftalen forpligtede 

en stor del af verdens lande sig til at begrænse den 

globale temperaturstigning til under 2 grader – med sigte 

på at begrænse stigningen til 1,5 grader. Skal Parisaftalens 

mål nås, kræver det en grøn omstilling, hvor udledningen 

af drivhusgasser reduceres hurtigt og markant - også i 

Danmark. 

I november 2018 lancerede regeringen sit klima- og luft-

udspil "Sammen om en grønnere fremtid". Udspillet inde-

holder flere gode initiativer til at reducere udledningen af 

drivhusgasser. Desværre er der komplet mangel på initia-

tiver til at fremme energibesparelser i bygninger. 

Det er ellers vigtigt at overveje, hvordan vi får mest grøn 

omstilling for pengene, så vi får de bedste forudsætninger 

for at nå vores klimamål. I Danmark har vi gode erfaringer 

med energieffektiv opvarmning og energirenovering af 

bygninger. Siden 1990 er udledningen af drivhusgasser fra 

opvarmning af bygninger faldet med mere end 50 %. 

Det er dog stadig muligt at reducere udledningen ved 

opvarmning af bygninger, og det er nødvendigt, hvis 

Danmark skal nå sine klimamål. Danmark er af EU 

forpligtet til at reducere udledningen af drivhusgasser 

med 39 % i 2030 i forhold til 2005 i den ikke-kvoteomfat-

tede sektor, populært kaldet biler, bønder og boliger. 

Dertil er Folketinget med Energiaftalen fra 2018 blevet 

enig om, at Danmark skal arbejde for et klimaneutralt 

samfund i 2050, hvor der ikke udledes flere drivhusgasser, 

end der optages.

Fokus på klimatiltag i Danmark 
Det er vigtigt, at Danmark fokuserer på at reducere udled-

ningen af drivhusgasser i Danmark, og ikke bruger mulig-

heden for at annullere ubrugte CO2-kvoter fra den kvote-

omfattede sektor til at nå EU-klimamålet i 2030. Annulle-

ringen af kvoter vil blot føre til en udskydelse af den 

markante langsigtede omstilling, der er behov for frem 

mod 2050. Med en udskydelse risikerer Danmark, at den 

grønne omstilling bliver dyrere end nødvendigt.

Tema: Bygningers rolle i klimaindsatsen 
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Øget energirenovering er et af de tiltag, der kan gøre det 

lettere for Danmark at nå sine klimamål. Samtidig vil et 

mindre energiforbrug i de danske bygninger gøre det 

lettere at nå vores mål for vedvarende energi og energi-

effektivitet. 

Energirenovering et billigt virkemiddel
En stor del af udledningen af drivhusgasser i den ikke-

kvoteomfattede sektor finder sted i transport- og land-

brugssektoren. Men ifølge Klimarådet vil 9 % af udled-

ningen af drivhusgaser med den nuværende udvikling 

fortsat stamme fra opvarmning i bygninger i perioden 

2021-2030. Dertil er opvarmning i bygninger en sektor, 

hvor mulighederne for grøn omstilling er både billige og 

lette at gennemføre. Ved at energirenovere bygninger, 

som alligevel skal renoveres, nedsættes behovet for 

varme, og der bliver derved udledt færre drivhusgasser.

Energirenovering et af de tiltag, som har lavest 

samfundsøkonomiske omkostninger i omstillingen frem 

mod 2050, jf. figur over omstillingselementer til at nå 

klimamål. Samtidig er det en af de nemmere muligheder 

for at reducere udledningen af drivhusgasser sammen-

lignet med tiltag i fx transport- og landbrugssektoren. 

Klimarådet estimerer, at der ved energirenovering kan 

spares ca. 1,4 mio. ton CO2 i den ikke-kvoteomfattede 

sektor frem mod 2030. Det udgør 15 % af det skønnede 

reduktionsbehov for at nå EU klimamålet for 2030.

Der er nok energibesparelser i bygningerne at tage fat på, 

men de kommer desværre ikke af sig selv. Derfor opfor-

drer Dansk Byggeri til, at politikerne bliver enige om en 

mere ambitiøs dansk klimaindsats, der tager de sidste 

nødvendige skridt, for at fremme energirenovering af 

vores bygninger. 2

DER SKAL MANGE VIRKEMIDLER I BRUG FOR AT FREMME ENERGIRENOVERING AF VORES BYGNINGER.  
HER ER DANSK BYGGERIS BUD PÅ TRE AF DE VÆSENTLIGSTE: 

Dansk Byggeris anbefalinger

1.  Danmark bør sætte et bindende mål for varmebesparelser i de danske bygninger på mindst 30 % frem 
mod 2050. Der bør også fastsættes bindende delmål for 2030 og 2040

2.  Danmarks næste energirenoveringsstrategi bør indeholde en handlingsplan, der konkretiserer, hvordan 
målene skal nås. Heri kan der med fordel også ses på initiativer, der er særligt målrettet bygninger i de 
ikke-kvoteomfattede områder

3.  Der bør afsættes flere midler til indsatsen for fremme af energieffektivisering, som med energiaftalen 
blev skåret fra 1,5 mia. kr. om året til 500 mio. kr. om året fra 2021-2024.
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Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler

Dansk Byggeris analyse giver anledning til følgende konkrete anbefalinger. 

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

 2  Reducér det endelige energiforbrug ekskl. transport 

med 30 % frem mod 2030 i forhold til 2005

 2  Forøg midlerne til forskning, udvikling og demon-

stration (FUD) i energiprojekter til 1 mia. kr. om året

 2 Prioritér energieffektivisering i FUD-indsatsen

POTENTIALER FOR ENERGIRENOVERING
 2  Se bygninger som en integreret del af energisystemet

 2  Fastsæt bindende mål for reduktion af varmeforbru-

get i bygninger med mindst 30 % frem mod 2050

 2  Skab incitamenter for bygningsejere til at energi- 

renovere

 2  Vurdér større energirenoveringer ud fra total- 

økonomiske beregninger

FOKUS PÅ SEKTORER
Private boliger

 2  Afsæt flere midler til informationsindsatsen for 

energibesparelser 

 2  Målret informationsaktiviteter mod ejer- og bolig-

segmenter med særlige potentialer

 2  Udvikl nye forretningsmodeller til at aktivere  

markedet for energirenovering

Den almene sektor

 2 Øg Landsbyggefondens ramme for renovering

Den offentlige sektor

 2  Sæt krav om energirenovering i kommunale og  

regionale bygninger 

 2  Lav handlingsplaner for energirenovering i kommu-

ner og regioner

 2 Synliggør de offentlige bygningers energiforbrug 

 2  Undgå at anlægsloftet er en barriere for rentable 

energirenoveringsprojekter

Erhvervslivet

 2  Målret information til virksomhederne om energi-

besparelser i bygninger

 2 Frem energibesparelser i erhvervsstøtteordninger

VIRKEMIDLER TIL ENERGIRENOVERING
Incitamentsordninger

 2  Øg håndværkerfradraget og bibehold det som  

permanent 

Energiselskabernes indsats 

 2  Forøg den nye pulje for energibesparelser i erhverv 

og bygninger fra 0,5 mia. kr. til 1,5 mia. kr. om året

 2  Indret bygningspuljen som en konkurrencepræget 

tilskudsmodel og ikke et udbud

 2  Målret ordningen for bygninger mod omfattende 

energirenoveringer og bygninger i dårlig energi-

mæssig stand

Energimærkning af bygninger

 2  Gør energimærket digitalt med en langsigtet  

handlingsplan for energiforbedringer 

 2  Inkluder indeklima- og komfortforbedringer i  

energimærket

 2  Styrk kompetencerne hos energimærknings- 

konsulenterne

Vejledning og rådgivning om energiforbedringer

 2  Gør Videncentret for energibesparelser i bygninger 

permanent og forøg bevillingen til styrket udvikling

 2  Øg fokus på bygningsdrift og energirenovering i 

byggerelaterede uddannelser

Fjernvarmetariffen

 2 Sæt et loft på den faste andel af fjernvarmetariffen

 2  Etablér en afviklingspulje for urentable fjernvarme-

værker

Bygningsreglementets energikrav

 2 Tydeliggør bygningsreglementets energikrav 

 2  Regulér bygningers energieffektivitet og energi- 

forsyning uafhængigt af hinanden

VEDVARENDE ENERGI OG BYGNINGER

 2  Etablér langsigtede og gennemskuelige vilkår for 

støtte til vedvarende energi 

 2 Undgå hyppige ændringer i støttevilkår 

 2 Gør administrative procedurer enkle 

 2  Øg fokus på fremme af bygningsintegrerede  

løsninger 

Olie- og gasfyr

 2  Etablér en strategi for udfasning af olie- og gasfyr i 

varmeforsyningen 

 2  Undersøg behovet for energirenovering ved  

udskiftning af et olie- eller naturgasfyr
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1 Vækst og beskæftigelse
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Analysen viser 

Den samlede professionelle bygningsreparation og 

hovedreparation udgjorde i alt 83,8 mia. kr. i 2018. 

Det er en stigning på ca. 2 mia. kr. set i forhold til 

2017. 

Af de 83,8 mia. kr. estimeres knap 29 mia. kr. at 

være energirenovering i 2018.

Energirenovering af bygninger er med til at løse nogle helt 

centrale udfordringer i vores samfund. Et mindre energi-

forbrug i vores bygninger gør det billigere at gennemføre 

den grønne omstilling til et lavemissionssamfund i 2050. 

Samtidig får vi bygninger af en højere værdi, der er 

sundere at bo og arbejde i. Energirenovering er også med 

til at skabe innovation i samfundet, ikke mindst ved 

produkt- og videnudvikling hos materialeproducenter, 

håndværkere, rådgivere, arkitekter mv. 

Bygge- og anlægsbranchen kan levere mange af de 

grønne løsninger, der skal til for at realisere potentialerne 

for energibesparelser i bygningerne. Aktivitetsniveauet for 

energirenovering afhænger af flere faktorer. For det første 

har den samfundsøkonomiske udvikling stor betydning 

for, om der foretages større investeringer i renoveringer. 

1.1 Vækst og beskæftigelse 

DANSK BYGGERI ANBEFALER 

 2  For at fremme energirenovering bør der fastsættes 

et mål om 30 % reduktion af det endelige energi-

forbrug ekskl. transport i 2030 i forhold til 2005, 

svarende til en årlig reduktion på 9 PJ pr. år

PRODUKTIONSVÆRDI VED REPARATION OG  
VEDLIGEHOLD, løbende priser mia. kr., 2007-2020 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
17

Heraf energirenovering

Produktionsværdi ved reparation og vedligehold

24
24 22 21 23 23 24 25 27 28 29 29 31 32

0

20

40

60

80

100

20
16

20
18

S

20
19

S
20

20
S

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2018

For det andet er politisk fastsatte mål for energibespa-

relser en vigtig faktor. Mål sender et stærkt signal til 

markedets aktører, og er et effektivt middel til at fremme 

en indsats for energirenovering. En række af vores nabo-

lande har allerede sat mål for effektiviseringer i energi-

forbruget. Tyskland og Sverige arbejder mod et mål om  

50 % lavere energiforbrug i 2050, mens Norge har et mål 

om 30 % lavere energiintensitet i 2030. 2

Analysen viser 

I 2018 var der 61.500 fuldtidsbeskæftigede inden for 

renovering i bygge- og anlægsbranchen. Godt en 

tredjedel estimeres til at være knyttet til energi-

renovering. 

Bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse inden for 

renovering, herunder energirenovering, forventes at 

stige med 2.500 fuldtidsbeskæftede frem mod 2020.

BESKÆFTIGELSE VED REPARATION OG  
VEDLIGEHOLDELSE SAMT ENERGIRENOVERING,  
antal 1.000, 2007-2020
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FIG. 1.1.1

FIG. 1.1.2 



11

Energiteknologi har i perioden 2010-2017 stået for over  

10 % af den samlede vareeksport fra Danmark til udlandet. 

Det gør Danmark til et af de lande i EU, hvor energitekno-

logi har størst betydning for den samlede vareeksport. 

I dag er det største marked for eksport af dansk energitek-

nologi de europæiske markeder, hvor EU28-landene aftager 

ca. 66 % af den samlede danske eksport af energitekno-

logi. Der er potentiale for et langt større eksportmarked, 

ikke mindst når flere og flere lande begynder at gå over til 

mere grønne teknologier. Det er derfor også positivt, at 

eksportfremmeindsatsen løftes med energiaftalen af 2018 

til i alt 174 mio. kr. fra 2019 til og med 2024.

Der har været en tendens til faldende dansk eksport af 

den grønne energiteknologi. Skal Danmark fastholde sin 

1.2 Eksport af energiteknologi 

DANSK BYGGERI ANBEFALER 

 2  Afsæt flere midler til forskning, udvikling og  

demonstration af grøn energiteknologi

 2  Løbende opfølgning på eksportstrategiens mål om 

at fordoble eksporten af energiteknologi i 2030

position som foregangsland, er det nødvendigt med en 

fortsat ambitiøs kurs på eksportområdet. Det kræver øget 

fokus på forskning, udvikling og demonstration. Dertil er 

det nødvendigt at holde politikerne fast på, at Danmarks 

eksport af energiteknologi skal fordobles fra ca. 70 mia. 

kr. i 2015 til over 140 mia. kr. i 2030, jf. regeringens 

eksportstrategi for energiområdet (EFKM, 2017). 2

Analysen viser 

Den samlede eksport af energiteknologi toppede i 

2014 med 78 mia. kr. og er siden faldet til 75 mia. 

kr. i 2017.

Eksporten af grøn energiteknologi var på 39 mia. kr. 

i 2017 mod 45 mia. kr. i 2014. Det svarer til et fald på 

13 % i perioden 2014-2017.

Eksporten af øvrig energiteknologi steg frem til 

2014, hvorefter den faldt de efterfølgende to år. 

Udviklingen vendte i 2017, hvor eksporten af øvrig 

energiteknologi steg med 9,7 % i forhold til året før 

til ca. 36 mia. kr. 

Analysen viser 

I 2017 udgjorde den samlede eksport af energi-

teknologi 11,1 % af vareeksporten i Danmark. 

Eksport af grøn energiteknologi udgjorde 7,2 % af 

Danmarks samlede vareeksport i 2014. Andelen af 

grøn energiteknologi har dog været aftagende 

siden, og er faldet til 5,8 % i 2017. 

Eksporten af øvrig energiteknologi udgjorde 5,3 % 

af den samlede vareeksport i 2017.

DANMARKS EKSPORT AF GRØN OG ØVRIG  
ENERGITEKNOLOGI,  løbende priser mia. kr., 2010-2017
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FIG. 1.2.1
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1.3 Forskning, udvikling og demonstration

Danmark har et mål om at være i verdenseliten, når det 

kommer til grøn omstilling og eksport af energiteknologi. 

Skal det mål nås, er forskning, udvikling og demonstra-

tion (FUD) af energiprojekter helt afgørende.

Desværre har tendensen siden 2011 været, at der tilføres 

færre midler til FUD. Danmark har ellers forpligtet sig til at 

deltage i samarbejdet om "Mission Innovation" og skal 

som led heri øge de statslige midler til FUD af energitek-

nologi til 580 mio. kr. i 2020. Efter 2020 skal indsatsen 

øges til 1 mia. kr. i 2024. 

Politikerne har i mange år prioriteret FUD af projekter, der 

fremmer vedvarende energi. For eksempel prioriteres sol- 

og vindenergi højere end projekter, der handler om, 

hvordan vi kan spare på energien. Der bør være balance i 

tildelingen af midler, så Danmark fortsat også er helt i 

front inden for udvikling og eksport af energieffektive 

teknologier. Disse teknologier bliver i højere grad efter-

spurgt ude i verden, i takt med at indsatsen for at 

mindske udledningen af drivhusgasser intensiveres. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Den samlede bevilling til forskning, udvikling og 

demonstration bør øges til 1 mia. kr. om året alle-

rede i 2020 

 2  Energieffektive løsninger bør prioriteres på lige 

fod med forsyningsteknologi og smart grid i FUD-

indsatsen 

Analysen viser 

Det samlede tilsagn til FUD i energiteknologi i 2017 

var på 433 mio. kr. 

42 % af tilsagnene i 2017 gik til projekter inden for 

Smart Grid og systemer. Samlet fik disse projekter 

tilsagn på 183 mio. kr. 

Projekter inden for energieffektivitet fik ca. 130 

mio. kr., og de udgjorde ca. en tredjedel af de 

samlede tilsagn. 

TOTALTILSAGN TIL ENERGIPROJEKTER årligt, mia. kr., 
2008-2017
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Anm.: Bevillingerne til energiforskningsprojekter er baseret på det 
år, projekterne startede. 
Kilde: Energiforskning.dk, 2018

FIG. 1.3.1

http://Energiforskning.dk
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Analysen viser 

Ses der på projekter med opstart i perioden 2008-

2017, udgjorde projekter om energieffektivitet 1,4 

mia. kr. svarende til 17,8 % af den samlede bevilling 

til FUD på i alt 8 mia. kr.

Det område, der har fået flest bevillinger i perioden, 

er forsyningsteknologi med 60 % af den samlede 

bevilling til FUD.

Smart Grid og systemer har fået 16,4 % af bevilling- 

erne til FUD i perioden 2008-2017.

Analysen viser 

Størrelsen af FUD-midler til energiprojekter har 

varieret betydeligt fra 2008 til 2017. Den offentlige 

støtte til FUD på energiområdet toppede i 2011 med 

ca. 1.145 mio. kr. 

På blot seks år, blev omfanget af tilsagn mere end 

halveret. I 2017 fik energiprojekter ca. 433 mio. kr. i 

tilsagn. 

TOTALTILSAGN efter teknologiområde, mia. kr. 2008-2017
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Anm.: Forsyningsteknologi dækker: Bio og affald, brint og  
brændselsceller, bølge, sol og vind. Figuren viser bevillingerne til 
energiforskningsprojekter baseret på det år, projekterne startede.
Kilde: Energiforskning.dk, oktober 2018

TOTALTILSAGN efter teknologiområde, mio. kr., 2017
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Anm.: Bevillingerne til energiforskningsprojekter erbaseret på det 
år projekterne startede.
Kilde: Energiforskning.dk, oktober 2018 

FIG. 1.3.2

FIG. 1.3.3

http://Energiforskning.dk
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2  Potentialer for  
energirenovering



15

Analysen viser 

Godt 65 % af bygningsarealet er opført før 1980, og 

dermed før der for alvor blev sat energikrav i BR79.

Især i bygninger til helårsbeboelse, der udgør ca.  

40 % af bygningsmassen, vil der være store poten-

tialer for energibesparelser. Inden for produktion og 

lager vil potentialerne ofte være mindre på grund af 

et mindre rumvarmeforbrug end i fx handel og 

service.

2.1 Energiforbrug i bygninger 

Energieffektive bygninger er en vigtig forudsætning for 
grøn omstilling, da bygningerne står for ca. 40 % af ener-

giforbruget i Danmark. Bygningsreglementets energikrav 

medvirker til et lavt energiforbrug i nye bygninger, men 

nybyggeriet (bygget i 2015 og derefter) udgør blot 2,6 % af 

den samlede bygningsmasse. Det store potentiale for ener-

gieffektivisering er i de eksisterende bygninger, hvor der 

fortsat er brug for en massiv indsats for energibesparelser. 

Potentialerne for energibesparelser i de danske bygninger 

er store. Analyser fra EA Energianalyse (2018) og fra 

Aalborg Universitet (2016) viser, at det kan betale sig at 

reducere varmeforbruget i bygninger med 30-40 % i 2050 

for at nå målet om 100 % vedvarende energi i 2050. 

Desværre er der en række barrierer på markedet, som gør, 

at potentialerne ikke altid realiseres, for eksempel på 

grund af manglende viden mv.

Den grønne omstilling bliver billigere, hvis det lykkes det 

at reducere energiforbruget. Behovet for biomasse og 

fluktuerende energikilder som sol- og vindenergi bliver 

mindre, og det samme gør udfordringerne ved at indpasse 

de stigende mængder fluktuerende energi. Et mindre 

energiforbrug er også med til at mindske de massive 

investeringer i udbygning af elnettet, som der vil blive 

behov for i takt med den stigende elektrificering. Dertil 

medvirker et mindre energiforbrug i bygningerne til, at 

det bliver lettere at implementere lavtemperaturvarme-

kilder som varmepumper og lavtemperaturfjernvarme. 

Derfor bør bygninger også, i langt højere grad end i dag, 

ses som en integreret del af energisystemet. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 

 2  Der bør politisk fastsættes et bindende mål på 

mindst 30 % reduktion i varmeforbruget i eksiste-

rende bygninger frem mod 2050 samt bindende 

delmål i 2030 og 2040 

 2  Den nye energirenoveringsstrategi som Danmark 

er forpligtet til af EU, bør indeholde en konkret 

handlingsplan for, hvordan mål og delmål nås 

 2  Bygninger bør ses som en integreret del af energi-

systemet

BYGNINGSAREAL fordelt på bygningsanvendelse og  
opførelsesår i procent af hele bygningsmassen, 2018
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Analysen viser 

Fra 1990 til 2017 er det endelige energiforbrug 

fordelt på sektorer vokset med 5,4 %. 

Forbruget i husholdningerne er vokset med 4,8 % i 

perioden, mens forbruget i transport er vokset med 

28,2 %. 

Forbruget i handels- og serviceerhverv er vokset 

med 10,0 %. Forbruget til produktionserhverv er 

faldet med 18,4 %. 

Udviklingen afspejler Danmarks overgang fra 

produktionsland til serviceland.

DET ENDELIGE ENERGIFORBRUG fordelt på sektorer i 
PJ, 1990-2017
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Anm: Endeligt energiforbrug udtrykker forbruget leveret til slutbru-
gerne, dvs. private og offentlige erhverv samt husholdninger.
Kilde: Energistyrelsens årsstatistik og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 

Nybyggeriet har siden finanskrisen befundet sig på 

et lavt niveau. Der blev opført ca. 7 mio. m2 i 2017. 

Dette er ca. 1,1 mio. m2 mindre end det forventede 

gennemsnit for perioden 2000 - 2020. Det skønnes 

dog, at nybyggeriet vil opleve en jævn stigning i de 

kommende år.

PÅBEGYNDT NYBYGGERI, mio. m2, 2000-2020
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2.2. Bygningernes stand 

I 2017 udgjorde de danske bygninger en formue på 4.379 

mia. kr., hvilket svarer til ca. 66 % af landets formue (DST, 

2018). Disse bygninger skal vedligeholdes, hvis værdien af 

nationalformuen ikke skal udhules. Når der renoveres vil 

en del af arbejdet ofte medføre energibesparelser, men 

det fulde potentiale realiseres ikke altid. Det er ærgerligt, 

for energibesparelser er billigere at realisere, når 

bygningen alligevel skal renoveres. I dag er det omkring 

halvdelen af de boligejere, som energirenoverer, der gør 

det, fordi der alligevel skulle laves et større vedligehol-

delsesarbejde.

For de større private og offentlige bygningsejere kan 

spørgsmålet om, hvorvidt en bygning skal nedrives eller 

energirenoveres, til tider opstå. Før en beslutning træffes, 

er det fornuftigt først at udarbejde en livscyklusvurdering 

af bygningen baseret på totaløkonomiske betragtninger 

om forskellige løsninger for energirenovering. 

For de mindre bygninger er det ofte en barriere for ener-

girenovering, at mange boligejere ikke kender eller fejl-

vurderer den energimæssige stand af deres hus. Derfor 

når de heller ikke dertil, hvor de overvejer, om de burde 

energirenovere deres bolig. Økonomi er en anden 

væsentlig barriere for energirenovering, både i store og 

små bygninger. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Øget information til bygningsejerne om byg- 

ningernes stand, herunder potentielle energi- 

løsninger

 2  Etablering af incitamentsordninger, der motiverer 

til energirenovering

 2  Bygningsejerne skal motiveres til at energirenove-

re, når bygningen alligevel renoveres

 2  Større energirenoveringer skal vurderes ud fra  

totaløkonomiske beregninger

 2  Vurderes en større energirenovering til ikke at 

være omkostningseffektiv, bør nedrivning og  

nybyggeri overvejes

 2  Undersøgelse af muligheden for langsigtede krav 

om energirenovering af bygninger i fx energiklasse 

F og G

Analysen viser 

I 2018 udgjorde den samlede danske bygningsmasse 

ca. 742 mio. mC. Da bygninger har en lang levetid, 

forventes det, at de eksisterende bygninger også vil 

udgøre en stor del af det samlede bygningsareal i 

2050.

I takt med at bygningskomponenterne over årene 

bliver mere og mere nedslidte, vil der være behov 

for, at størstedelen af den eksisterende bygnings-

masse skal renoveres frem mod 2050.

FREMSKRIVNING AF BEHOVET FOR RENOVERING AF 
BYGNINGSMASSEN, 2019-2050
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Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2018

FIG. 2.2.1
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Analysen viser 

Ca. 650.000 bygninger er energimærkede i 2018, og 

det er en stigning på ca. 110.000 bygninger i forhold 

til 2016. I dag har knap 225.000 energimærke E eller 

dårligere, hvilket indikerer et potentiale for energi-

besparelser. 

Parcelhuse udgør 68 % af de dårligst mærkede boliger, 

hvilket er en svag overrepræsentation i forhold til 

deres samlede andel af energimærkede boliger. 

ANTALLET AF BOLIGER OG ERHVERVSBYGNINGER 
fordelt på energimærker, antal 1.000, 2018
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Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018

ANDEL AF BOLIGEJERE, SOM VURDERER DERES 
BOLIG SOM ENERGIMÆSSIG DÅRLIG OG ANDEL 
"DÅRLIGE" ENERGIMÆRKER, 2018
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Anm.: E, F og G klassificeres som "dårlige" energimærker. Boligejere 
som vurderer, at deres bolig er i dårlig eller meget dårlig energi-
mæssig stand, er medtaget. Mulighed for flere svar. Gennemført 
oktober 2018. 
Kilde: Energistyrelsen, YouGov, og Dansk Byggeri, 2018

BAGGRUNDEN FOR BOLIGEJERENS VALG OM  
ENERGIRENOVERING AF BOLIGEN, 2018
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gennemførelse af yderligere 

forbedringer i min bolig

Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2018. 
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 

8 % af husejerne vurderer, at deres boligs energi-

mæssige tilstand er dårlig. Men hele 34 % af bolig-

erne har energimærke E eller værre, og er dermed i 

en dårlig energimæssig stand. 

Det indikerer, at en række boligejere tror deres bolig 

er i en bedre energimæssig stand, end den er.

Analysen viser 

Andelen af planlagte energirenoveringer, som førte 

til yderligere forbedringer af boligen er på 46 %. 

45 % af boligejerne valgte at energirenovere 

boligen, når de alligevel skulle foretage et større 

vedligeholdelsesarbejde eller til-/ombygnings-

arbejde i boligen. 

Det tyder på, at boligejere er lige så motiverede af 

generelle renoveringer, som af energirenoveringer, til 

at foretage yderligere energiforbedringer i deres bolig. 

De resterende 9 % kender ikke baggrunden for 

energirenoveringen.

FIG. 2.2.2

FIG. 2.2.3

FIG. 2.2.4
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3 Fokus på sektorer
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3.1 Private boliger

Der er mange potentialer for energibesparelser i de 

private boliger. De privatejede bygninger til helårsbebo-

else udgør ca. 40 % af den samlede bygningsmasse i 2018, 

og mange af bygningerne er fra før, der blev stillet ener-

gikrav (DST, 2018). I 2017 gik ca. 84 % af husholdningernes 

energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand, og 

ca. 16 % til apparater og lys, jf. Energistyrelsen (2018). 

Siden 2012 har der været en tendens til et stigende 

varmeforbrug pr. mC i husholdningerne. 

Især i parcelhusene er der store potentialer for energibe-

sparelser. En rapport fra EA Energianalyse (2018) viser, at 

mængden af samfundsøkonomiske optimale varmebespa-

relser er størst i parcelhusene, som også repræsenterer 

størstedelen af varmeforbruget for den eksisterende 

bygningsmasse. Derfor er det nødvendigt med et fokus på 

energibesparelser i små boliger såvel som store bygninger.

Interessen for energiforbedringer er stigende efter at have 

været dalende i en række år, og mange boligejere vil 

anbefale andre at energirenovere. Selvom interessen 

ligger på et højt niveau, er der dog relativt få, der har 

udført eller påtænker at udføre energirenoveringer. Skal vi 

for alvor motivere til energirenovering, skal de mange 

fordele i form af forbedret indeklima, øget komfort, funk-

tionalitet mv. synliggøres i langt højere grad. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Fortsat målretning af informationsaktiviteter og 

rådgivning mod boligejere, hvor der er særlige 

potentialer for energibesparelser i forhold til  

bygningens alder og ejernes livssituation

 2  Større økonomisk ramme til informationsindsatsen 

for fremme af energibesparelser i bygninger 

 2  Øget fokus på fordelene ved indeklima- og  

komfortforhold

 2  Aktivering af marked for energirenovering ved  

fokus på udvikling af nye finansierings- og forret-

ningsmodeller 

Analysen viser 

Mere end to ud af tre boligejere har interesse for 

eller meget interesse for energiforbedringer af 

boligen.

 

Interessen for energiforbedringer er begyndt at stige 

i de seneste to år efter en faldende tendens siden 

2012. Det skyldes formentlig en generel tendens i 

samfundet til større fokus på klima, energi og bære-

dygtighed, som også kan være et udtryk for større 

velstand i samfundet. 

ANDEL BOLIGEJERE MED INTERESSE FOR  
ENERGIFORBEDRINGER I BOLIGEN, 2012-2018 
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FIG. 3.1.1
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Analysen viser 

Hver niende boligejer har udført eller påtænker 

energirenovering af bygningens rammer i 2018. 

Overført til landsplan svarer det til, at ca. 170.000 

boliger blev energirenoveret i 2018.

Godt hver tiende boligejer påtænker at energi- 

renovere bygningens rammer i 2019. 

Der er 17 %, der endnu ikke ved, om de vil foretage 

håndværksarbejde i 2019.

UDFØRT OG PÅTÆNKT HÅNDVÆRKSARBEJDE I 2018 
OG FORVENTNINGER TIL 2019
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Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2018. 
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 

Næsten 3 ud af 5 boligejere vil anbefale andre at 

energirenovere. Det tyder på, at boligejere generelt 

er tilfredse med energirenoveringen af deres hjem. 

Blot 4 % vil ikke anbefale andre at energirenovere 

deres bolig.

"KAN DU ANBEFALE ANDRE AT ENERGIRENOVERE 
DERES BOLIG?"
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Kilde: Bolius Boligejeranalyse, 2018

Analysen viser 

Siden 2010 er husholdningernes nettovarmeforbrug 

uændret. Tendensen siden 2012 har været et 

stigende forbrug.

Over de seneste fire år er nettovarmeforbruget 

vokset med 5 %. Det indikerer, at der fortsat er 

behov for en massiv indsats for energibesparelser i 

boligerne. 

HUSHOLDNINGERNES NETTOVARMEFORBRUG,  
kWh pr. mC, 2010-2016
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3.2 Den almene sektor

Formålet med de almene boliger er at sikre gode boliger 

til befolkningsgrupper med forskellig økonomisk formåen. 

Sektoren udgør en stor andel af den danske boligmasse, 

omkring 20 %, svarende til ca. 550.000 boliger. Ifølge en 

undersøgelse fra Copenhagen Economics (2014), findes det 

største renoveringsbehov i almene boliger opført i 1945 og 

frem til 1974. Der er ca. 280.000 boliger opført i perioden 

svarende til godt halvdelen af alle almene boliger. Reno-

veringsbehovet indebærer mange potentialer for energi-

besparelser. 

Fra 2007-2013 blev ca. 50.000 boliger renoveret til nutidig 

energistandard. Landsbyggefonden anslår, at energifor-

bruget i de renoverede bygninger i gennemsnit er blevet 

reduceret med 30 %. I mange af boligerne er energifor-

bruget blevet reduceret endnu mere (Copenhagen Econo-

mics, 2014). Desværre afsættes der færre midler i renove-

ringsrammen til den almene sektor frem mod 2020, hvilket 

vil betyde, at langt færre boliger energiforbedres. 2

Analysen viser 

I perioden fra 2007 til 2013 har Landsbyggefonden 

ydet støtte til renoveringer for 34,5 mia. kr. Hertil 

kommer foreningernes egne bidrag svarende til  

ca. 21 mia. kr. 

Der er brugt 33 % til energimæssige forbedringer.  

13 % er brugt til at øge tilgængeligheden til bolig-

erne for bl.a. kørestolsbrugere. 54 % er brugt til at 

renovere bygningerne, så kvaliteten er tidsvarende. 

FORDELING AF DE ALMENE BOLIGERS  
RENOVERINGSAKTIVITETER, 2007-2013

Ti lgængelighed 13 %

Kvalitet 54 %

Energi 33 %
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Kilde: Copenhagen Economics

Analysen viser 

Fastholdes renoveringsomfanget på 5,5 mia. kr. om 

året, som i 2010-2014, kan 180.000 almene boliger 

renoveres frem mod 2030, så de får en høj nutidig 

energistandard. Det svarer til ca. 40 % af de almene 

boliger. 

Hvis renoveringsniveauet i stedet falder til 2. mia. kr.,  

som var det forventede 2015-renoveringsniveau, vil 

kun 65.000 boliger blive bragt op til en høj nutidig 

energistandard. 

FORØGELSE AF ANTAL ENERGIRIGTIGE ALMENE 
BOLIGER INDTIL 2030, antal 1.000
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Kilde: Copenhagen Economics

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Landsbyggefondens ramme bør forhøjes, så  

potentialerne for energirenovering i højere grad 

indfries 

 2  Afdækning af muligheden for en højere økonomisk 

ramme til renoveringsprojekter med en høj  

energieffektivitet

FIGUR 3.2.1

FIGUR 3.2.2
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Analysen viser 

Landbyggefondens tilsagn til investeringer i renove-

ring har siden 2014 været faldende, og niveauet for 

2017 er ca. på 2011-niveau. 

Trods forhøjelse af Landsbyggefondens ramme på 

henholdsvis 5,2 og 4,2 mia. kr. i 2015 og 2016, så er 

det en reduktion fra de seneste års aktivitetsniveau.

Af den samlede ramme er op til 350 mio. kr. reser-

veret til gennemførelsen af energieffektiviserings-

projekter i 2017 og 2018, hvilket svarer til 10 % årligt. 

INVESTERINGSAFLØB AF LANDSBYGGEFONDENS 
TILSAGN TIL RENOVERING, 2015-priser mia. kr., 2007-
2020 
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Anm.: Landsbyggefondens tilsagn og forslag til investeringsrammer 
i 2007-2020.
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2015) samt Dansk 
Byggeri, 2018

Analysen viser 

Forbrugsudgifterne til opvarmning af ældre almene 

boliger er 18,4 % højere, end for almene boliger der 

er opført efter 2000.

Varmeforbrugsudgifterne er ca. 9 % højere for 

boliger, der er bygget i perioden fra 1983-1999, end 

dem der er bygget efter 2000.

Derimod er elforbrugsudgifterne lavest i de helt 

gamle almene boliger, hvilket bl.a. kan hænge 

sammen med mængden af elektriske installationer. 

FORDELING AF FORBRUGSUDGIFTER I ALMENE 
BOLIGER fordelt efter opførelsesår, kr. pr. mC
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Kilde: Landsbyggefonden (2015) og Dansk Byggeri
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3.3 Den offentlige sektor

Der er et vedligeholdelsesefterslæb i de offentlige 

bygninger på 50 mia. kr., heri ligger også behovet for 

energirenovering (FRI, 2016). Desværre er der mange 

rentable energiprojekter, især i kommunerne og region-

erne, som ikke bliver gennemført. Det skyldes blandt 

andet, at der ikke altid er midler til at gennemføre det 

almindelige vedligehold, som disse energiprojekter typisk 

udføres i forbindelse med, eller at kommunerne er 

begrænset af deres anlægsramme. 

De kommunale og regionale bygninger udgør den største 

andel af de offentlige bygninger, men der er i dag 

hverken frivillige aftaler eller krav om energibesparelser 

til disse. Modsat er staten forpligtet af EU til årligt at 

energirenovere 3 % af dens bygninger. Danmark har valgt 

at opfylde kravet ved, at ministerier og underliggende 

institutioner skal reducere energiforbruget med 14 % i 

perioden 2006-2020. 2

Anm.: Bygningsarealet tæller både opvarmet og uopvarmet areal.
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2016

DEN OFFENTLIGE SEKTORS BYGNINGSAREAL  
i mio. mC fordelt på opførelsesår Analysen viser 

Den offentlige bygningsmasse udgør ca. 6 % af det 

samlede bygningsareal i Danmark.

Af den offentlige bygningsmasse udgør de kommu-

nale bygninger knap 74 %, de regionale bygninger 

godt 13 % og statens knap 13 %. Det understøtter 

behovet for en aktiv indsats for energirenovering i 

kommunerne. 

 

Knap tre fjerdedele af den offentlige bygningsmasse 

er opført før 1980 og dermed uden synderlige  

energikrav. Det indikerer et potentiale for energi-

besparelser. 

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Krav til kommuner og regioner om årlige energi-

besparelser, ligesom der i dag er krav til de stats-

lige bygninger 

 2  Kommunale og regionale handlingsplaner for 

energirenovering af egne bygninger 

 2  Større fokus på totaløkonomi ved energirenovering

 2  Registrering og synliggørelse af de offentlige  

bygningers energiforbrug så indsatser bedre kan 

planlægges, følges og sammenlignes

 2  Anlægsrammen bør ikke være en barriere for  

investeringer i samfundsøkonomisk rentable  

energirenoveringer

 2  Kommunerne bør være med til at drive en indsats 

for energibesparelser i private bygninger i kom-

munen, fx ved at sætte et overordnet klimamål 

for kommunen

FIG. 3.3.1
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Anm.: Den orange kurve viser statens beregnede energiforbrug for at 
nå målet om en reduktion i energiforbruget på 14 % fra 2006 til 
2020.
Kilde: Energistyrelsen, oktober 2018

UDVIKLING I STATENS ENERGIFORBRUG I GWH, 
2006-2017 

Analysen viser 

Næsten tre ud af fire kommuner (72 %) har indgået 

en aftale med Danmarks Naturfredningsforening 

om, at kommunen som virksomhed skal reducere 

CO2-udledningen med mindst 2 %, hvert år i fem 

år. 

Kommunerne må selv bestemme, hvilke initiativer 

der skal tages for at opnå reduktionsmålene. 

De kommuner, der ikke er klimakommuner, kan 

godt have en aktiv energi- og klimaindsats på 

anden vis.

Klima-
kommuner

Ikke klima-
kommuner

 

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening, november 2018

KLIMAKOMMUNER, 2018

 

NY LÅNEPULJE TIL ENERGIRENOVERING I KOMMUNERNE
 2  Med energiaftalen af 2018 indføres en ny lånepulje på 100 mio. kr. årligt fra 2021-2024, som skal bidrage til at 

finansiere energirenoveringer i bygninger, der er kommunalt eller regionalt ejet eller drevet. 

 2  Puljen afholdes uden for kommunernes til enhver tid gældende anlægsramme. Dette er positivt, da energi- 

renoveringer ellers er omfattet af den kommunale anlægsramme, og rammen derfor kan være en barriere for 

investeringer i energirenoveringsprojekter. Der bør være krav om, at kommunerne som udgangspunkt tænker 

totaløkonomi ind i de projekter, de søger lån til i den nye pulje.

Analysen viser 

Staten har samlet set reduceret sit energiforbrug fra 

opvarmning og elektricitet med 10,5 % i perioden 

2006-2017.

Det er en forbedring i forhold til 2016, som viste en 

reduktion på 9,5 % i perioden 2006-2016.

De største energibesparelser i 2017 var i elforbruget, 

hvor forbruget blev reduceret med 1,4 % i forhold 

til forbruget i 2016. På varmesiden er forbruget 

reduceret med 1,1 % i forhold til 2016.

FIG. 3.3.2

FIG. 3.3.3
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Analysen viser 

Knap halvdelen af erhvervsarealet i Danmark er fra 

før 1980, og dermed fra før der for alvor blev indført 

energikrav for bygninger.

Særligt kontor, handel, offentlig administration 

samt hotel, restauration o.lign. rummer potentialer 

for energirenovering, da forbruget af rumvarme er 

stort i disse erhverv.

Erhvervslivet står for ca. 35 % af Danmarks endelige ener-

giforbrug. Det er især i handels- og servicesektorerne, at 

der findes et stort potentiale for energirenovering. Disse 

sektorer står nemlig for en stor andel af erhvervslivets 

rumvarmeforbrug, og over halvdelen af bygningerne er 

opført, inden der for alvor blev indført energikrav. Belys-

ning er også et meget energikrævende område i erhvervs-

livet, som rummer potentialer for energibesparelser.

Fordelene ved energirenovering i erhvervslivet er mange. 

Energiregningen bliver mindre, og øget energirenovering 

fører til et bedre indeklima, reduceret sygefravær og øget 

produktivitet (ELFORSK, 2016). Det betyder dog ikke, at 

virksomhederne altid prioriterer at igangsætte energief-

fektiviseringer, og økonomi er en af de barrierer som 

oftest nævnes. Især de mindre virksomheder nævner også 

manglende viden som en barriere (Energistyrelsen, 2015). 

Når virksomheder søger rådgivning om energibesparelser, 

er det energiselskaberne, håndværkerne og leverandø-

rerne, de oftest spørger. 2

3.4 Erhvervslivet

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Målrettet information til virksomhederne om  

muligheder og fordele ved energirenovering,  

herunder fordele som bedre indeklima og øget 

produktivitet

 2  Indsats for udvikling af simple og effektive  

værktøjer målrettet forskellige typer af mindre og 

mellemstore virksomheder 

 2  Fokus på muligheden for fremme af energi- 

effektivisering i erhvervsstøtteordninger

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2018

ANDEL ERHVERVSAREAL OPFØRT FØR 1980 
fordelt efter bygningstype
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Analysen viser 

Basisfremskrivningen af erhvervslivets energianven-

delse frem til 2030 viser, at ca. en fjerdedel af 

erhvervslivets energiforbrug vil blive anvendt på 

rumvarme. Det betyder, at det er vigtigt at fokusere 

på energirenovering også i erhvervslivet.

Ca. en femtedel af energiforbruget vil blive anvendt 

på lys og apparater, hvor der også er potentiale for 

energibesparelser. 

FREMSKRIVNING AF ERHVERVSLIVETS  
ENERGIFORBRUG fordelt på anvendelse i 2030

Mellemtemp. varme

Rumvarme

Elmotorer

Lys og apparater

27 %

23 %20 %

18 %

7 %
6 %

Højtemp. varme

Transport

Kilde: Energistyrelsen, 2018

Analysen viser 

Virksomhederne henvender sig primært til energi-

selskaber, håndværkere, leverandører og installa-

tører, når de søger rådgivning om energieffektivise-

ring. Der er også en stor andel, der henvender sig til 

rådgivende ingeniører og branchekonsulenter.

 

Derudover angiver 14 %, at de ikke henvender sig til 

nogen for at søge rådgivning om energieffektivise-

ring. 

Anm.: Mulighed for flere svar.
Kilde: Energistyrelsen, 2015

HER HENVENDER VIRKSOMHEDERNE SIG FOR 
RÅDGIVNING OM ENERGIEFFEKTIVISERING, 2015
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Analysen viser 

Når der spørges ind til de tre mest ressourcekræv-

ende brugsområder i virksomheden, er opvarmning 

af lokaler (64%) og belysning (64%) de mest ressor-

ucekrævende brugsområder. Det understreger igen 

behovet for også at fokusere på energibesparelser i 

erhvervslivets bygninger. 

It/servere (35%) vurderes til at være det tredje mest 

ressourcekrævende område. 

Anm.: Mulighed for flere svar.
Kilde: Energistyrelsen, 2015

DE MEST ENERGI-/RESSOURCEKRÆVENDE  
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4  Virkemidler til  
energirenovering
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4.1 Incitamentsordninger 

Den væsentligste faktor, der motiverer til energirenove-

ring, er økonomi. Derfor er ordninger, der giver incitament 

i form af fradrag eller tilskud til at energirenovere, et 

vigtigt virkemiddel til at fremme energibesparelser i 

bygninger. Det er dog væsentligt, at fradrag og tilskud er 

af en vis størrelse, så det har en reel effekt på energire-

noveringsprojektet. 

Der er i dag to væsentlige ordninger, der giver incitament 

til energirenovering. Der er den permanente ordning, 

Håndværkerfradraget, som 237.000 personer i 2017 brugte 

til at få fradrag. Håndværkerfradraget er på op til 12.000 

kroner pr. person pr. år til energirenoveringer eller andre 

"grønne" håndværksydelser. Dertil er der den lidt mindre 

kendte ordning, Energiselskabernes energispareindsats, 

som ophører ved udgangen af 2020. 2

Analysen viser 

48 % boligejere mener, at økonomien er den 

vigtigste motivation til at igangsætte energirenove-

ring. 

Dertil har "bedre komfort og indeklima" for 44 % af 

boligejere samt "fremtidssikring af boligen" for  

33 % også væsentlig betydning for boligejernes 

motivation. 

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Det årlige håndværkerfradrag til energiforbedrin-

ger bør øges fra 12.200 kr. i 2019 til 25.000 kr.

 2  Håndværkerfradraget bør indrettes som i Sverige, 

hvor forbrugeren ikke selv skal lægge ud for hele 

renoveringsbeløbet

 2  Håndværkerfradraget skal kunne anvendes til  

fællesprojekter i lejer- og andelsboligforeninger

 2  Undersøgelse af muligheden for opsparing af 

håndværkerfradraget, så der ved større energi- 

effektiviseringer er mulighed for at bruge op til 

tre års fradrag på én gang – både bagudrettet og 

forud

HÅNDVÆRKERFRADRAGET GÆLDENDE FRA 2018
Med virkning fra 2018 blev håndværkerfradraget gjort permanent, men "smallere" end de tidligere versioner af 

ordningen. Der kan fås fradrag for arbejdslønnen til en række "grønne" håndværksydelser, som fremgår af en 

specifik positivliste, samt til installation af bredbånd, tyverialarm mv. Udgangspunktet for ordningen er både at 

give fradrag for energiforbedrende tiltag og at mindske sort arbejde. Som konsekvens af, at ordningen er gjort 

permanent, reguleres håndværkerfradraget som noget nyt fremover efter personskattelovens §20, således at der i 

2019 kan opnås fradrag for 12.200 kr. 

Anm.: Mulighed for flere svar.
Kilde: Bolius Boligejeranalyse

FORHOLD DER MOTIVERER TIL IGANGSÆTTELSE AF 
ENERGIRENOVERING, 2018 
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Analysen viser 

Andelen af boligejere der kender håndværkerfra-

draget er på 93 %, mens 61 % af boligejerne kender 

energiselskabernes tilskud. Over 50 % af boligejerne 

kender andre ordninger som eksempelvis gratis 

rådgivning fra energivejledere.

 

Kendskabet til mulighederne for tilskud og brugen af 

dem har ligget nogenlunde konstant siden 2014.

BOLIGEJERNES KENDSKAB TIL OG BRUG AF 
TILSKUDSORDNINGER, 2018
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Anm.: Gennemført oktober 2018.
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

Analysen viser 

Hvis man forestiller sig en tilskudsordning, hvor 

husejeren får et tilskud på op til 50.000 kr., mod at 

denne selv betaler et tilsvarende beløb, svarer hver 

fjerde husejer, at de har konkrete energirenove-

ringsprojekter, som ville blive gennemført, hvis 

dette tilskud var muligt. 

HUSEJERE MED ENERGIRENOVERINGSPROJEKTER DE 
VILLE GENNEMFØRE MED ET TILSKUD/FRADRAG PÅ 
50.000 KR., 2018
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Anm.: Gennemført oktober 2018.
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri
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Analysen viser 

30 % af boligejerne vil energirenovere, hvis de får et 

fordelagtigt tilskud. 

Tal bag analysen viser, at det i høj grad er folk over 

50 år, og især boligejere over 70 år, der ikke vil 

energirenovere.

Dertil er de 25-49 årige generelt positive over for 

økonomiske incitamenter og tilbud om rådgivning. 

INCITAMENTER, DER KAN FÅ BOLIGEJERE TIL AT 
GENNEMFØRE ENERGIRENOVERING, 2018
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INCITAMENTSORDNINGER TIL ENERGIRENOVERING I TYSKLAND, SVERIGE OG NORGE, 2018

NORGE: STØTTEORDNING - ENOVA
Enova er en norsk fond, der giver tilskud til i alt 16 
energitiltag til private boligejere. I 2017 uddelte  
Enova tilskud for 165 mio. NOK til over 8.000 energi-
projekter for boligejere. Der gives tilskud på mellem 
2.500 og 150.000 NOK alt efter hvilket energitiltag, 
der implementeres. Tilskuddet virker som refusion til 
boligejere, der kan vælge at få det udbetalt direkte 
eller som en del af skatteopgørelsen. Udover økono-
misk støtte tilbyder Enova også elektronisk og tele-
fonisk energirådgivning til både boligejere og  
virksomheder.

Kilde: www.enova.no

SVERIGE: TILSKUDSORDNING - ROT
ROT-ordningen (Reparation, Ombygning og Tilbyg-
ning) giver et skattefradrag på 30 % af lønomkost-
ningerne ved ombygning, tilbygning eller renovation 
af bolig. ROT er således ikke begrænset til energi- 
renovering og kan derfor sammenlignes med, hvor-
dan det danske håndværkerfradrag så ud i perioden 
2011-2015. Det maksimale tilskud er på 50.000 SEK 
pr. person pr. år, svarende til ca. 36.000 DKK, mens 
det i Danmark er ca. 3.500 DKK svarende til skatte-
værdien af et fradrag på 12.000 DKK. I modsætning 
til den danske model betaler myndighederne halvde-
len af lønomkostningerne direkte til håndværkervirk-
somheden. Det er dog en forudsætning, at personens 
samlede skattebetaling overstiger tilskuddet, så man 
ikke får mere tilbage, end man skal betale i skat.

Kilde: www.skatteverket.se/privat

TYSKLAND: LÅNEORDNING - KFW
KfW er en ældre statslig bankinstitution, der blandt  
andet giver økonomisk støtte til energirenovering til 
private i form af tilskud eller som lavtforrentede lån 
(den effektive rente er 1 % pr. år). Tilskuddet er på 
maksimalt 30.000 EUR alt afhængigt af den energi-
klasse, der renoveres til. Der ydes lån på op til 100.000 
EUR pr. bolig for en energirenovering af hele huset, 
svarende til knap 750.000 DKK, og i tillæg gives en  

 
tilbagebetalingsbonus på 27.500 EUR (ca. 200.000 DKK) 
beregnet på baggrund af lånets størrelse. En husstand 
kan dertil låne op til 50.000 EUR for enkelte renove-
ringstiltag, hvis omkostningerne ved en helhedsenergi-
renovering, hvor der opgraderes med mindst én energi-
klasse, er for omfattende. 

Kilde: www.kfw.de 

Tyskland, Sverige og Norge er eksempler på lande, der har etableret incitamentsordninger specifikt målrettet mere energieffektive bygninger. Danmark 
kunne med fordel lære af de positive erfaringer med ordningerne. 

http://www.enova.no
http://www.skatteverket.se/privat
http://www.kfw.de
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4.2 Energiselskabernes energispareindsats 

Virksomheder, private forbrugere og det offentlige kan 

med Energiselskabernes energispareindsats søge om 

tilskud til og/eller rådgivning om tiltag, der fører til ener-

gibesparelser. Ordningen er en følge af, at net- og distri-

butionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og 

olie i perioden 2016-2020 er forpligtet til at levere energi-

besparelser på 10,1 PJ årligt (Energistyrelsen, 2016). 

Ordningen har ikke været et velegnet instrument til at 

sikre energibesparelser i bygninger.

Energiselskabernes energispareindsats afskaffes med 

udgangen af 2020 som følge af energiaftalen fra 2018. I 

stedet indføres en ny udbudspulje til energibesparelser i 

2021-2024, som målrettes besparelser i procesenergi i 

industri- og serviceerhverv og energiforbrug i bygninger. 

Der fastsættes et årligt loft for puljen på 500 mio. kr. 

samt et tilskudsloft. Af den samlede pulje målrettes 200 

mio. kr. til energibesparelser i bygninger. Der er tale om 

en kraftig nedprioritering af energispareområdet i forhold 

til rammen på ca. 1,5 mia. kr. til energiselskabernes 

indsats.

I forbindelse med ordninger der fremmer energibespa-

relser, er der stor fokus på, om energibesparelser er  

additionelle. En energibesparelse er additionel, hvis  

tiltagene til at opnå den ikke var blevet gennemført uden 

den pågældende indsats. En høj additionalitet skal 

tilstræbes. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Den nye pulje for energibesparelser i erhverv og 

bygninger i 2021-2024 bør forhøjes til 1,5 mia. kr. 

om året 

 2  Der bør laves én selvstændig ordning for energi-

besparelser i bygninger og én for erhvervslivet

 2  Ordningerne bør være baseret på klare objektive 

kriterier, være gennemskuelige og lette at admini-

strere

Specifikt i forhold til ordningen for bygninger:

 2  En markedsorienteret tilskudsmodel, hvor mange 

aktører kan deltage, er mere hensigtsmæssigt end 

udbud

 2  For at sikre en høj additionalitet bør ordningen 

omfatte projekter i bygninger med et energi- 

forbrug på fx mere end 100 kWh/mC, som kan  

realisere en energibesparelse på fx minimum  

20-25 % 

 2  Tilskudspuljen bør udbydes flere gange årligt for 

at styrke konkurrencen

 2  Dokumentation af energibesparelser bør ske ved 

beregninger efter et standardværdikatalog

Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018

ENERGISELSKABERNES REALISEREDE ENERGI-
BESPARELSER fordelt på forbrugssektorer, 2017 Analysen viser 

Omtrent halvdelen af energiselskabernes mål i 2017 

blev realiseret i produktionserhvervene med 48 %, 

efterfulgt af husholdningerne med 15 % og konver-

teringer med 14 %.

 

16 % af målet hentes ved støtte til forsynings-

teknologier som varmepumper i fjernvarmen, 

konverteringer (fx skift fra oliefyr til fjernvarme) 

samt ledningsoptimering, hvilket er 9 %-point 

mindre, end i 2015. 

Denne udvikling er positiv, for energispareindsatsen 

bør ikke fokusere på optimering af produktions- og 

forsyningsleddet, som bør støttes i andet regi. 
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Analysen viser 

Energiselskaberne henter størstedelen af deres mål 

for energibesparelser i virksomhedernes procesud-

styr med 19 %, efterfulgt af udskiftning af kedler 

med 13 % og varmeanlæg med 10 %. 

Kun 9 % af selskabernes mål nås ved energibespa-

relser fra energirenovering af klimaskærm og 

vinduer på trods af potentialerne i dette segment.  

ENERGISELSKABERNES REALISEREDE  
ENERGIBESPARELSER fordelt på teknologi, 2017
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19 %

Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 

Klimaskærm og vinduer udgør godt 9 % af energi-

selskabernes realiserede energibesparelser i 2017. 

Dette er et markant fald fra 2012, hvor disse bespa-

relser udgjorde 22 % af selskabernes indsats.

Faldet viser, at energiselskabernes indsats ikke er 

den rigtige til at opnå energibesparelser med lange 

levetider i bygninger. 

UDVIKLING I KLIMASKÆRM OG VINDUERS SAMLEDE 
ANDEL AF REALISEREDE ENERGIBESPARELSER, 2012-
2017

22,5 %
20,0 %
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8,2 % 9,3 %

0 %
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Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018
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Analysen viser 

Levetiden varierer mellem 10 og 40 år for forskellige 

energibesparende tiltag. 

Efterisolering af bygningsdele har en levetid på 40 

år, mens vinduer og varmeanlæg mv. har en levetid 

på 30 år. Varmeproducerende anlæg som fx kedler 

og varmepumper mv. har en levetid på 20 år, og 

belysningsarmaturer og automatisk varme til klima-

anlæg har en levetid på 15 år. 

De lange levetider på energibesparende tiltag i 

bygninger understreger vigtigheden af at prioritere 

også disse energibesparelser.

LEVETIDER FOR FORSKELLIGE ENERGIBESPARENDE 
TILTAG, antal år, 2018
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4.3 Energimærkning af bygninger 

Energimærkningsordningen medvirker til at synliggøre 

bygningers energiforbrug, og den giver et overblik over de 

energimæssige forbedringer, som er rentable at gennem-

føre. For at få et energimærke skal bygningen gennemgås 

af en energikonsulent, der placerer bygningen på en skala 

fra A til G. 

Energistyrelsens nyeste kvalitetskontrol for energimærk-

ninger fra 2017 viser, at 79 % af de energimærkninger, der 

er kontrolleret, har et korrekt tildelt energimærke. Det er 

en forbedring på 10 % I forhold til kontrollen i 2016. De 

energimærkninger, som forsat er forkerte, stammer fra 

samme typer af fejl som tidligere år som eksempelvis 

forkert opmåling af ydervægge. Der er dog generelt fald i 

antallet af fejl på tværs af fejltyper. 

Energi,- forsynings- og klimaministeren har taget initiativ 

til en forbedring af energimærket, som et vigtigt instru-

ment til at opnå mere energieffektive bygninger (EFKM, 

2018). Fokus er blandt andet på færre fejl i mærkerne samt 

lettere forståelige mærker, der ansporer direkte til hand-

ling. Initiativerne sættes i gang i løbet af 2019-2021. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Mulighed for at brugerne digitalt kan opdatere 

deres energimærke og se effekten af forskellige 

energiløsninger

 2  En langsigtet handlingsplan for bygningen som 

del af energimærkningen

 2  Inddragelse af indeklima- og komfortforbedringer 

i energimærkningen 

 2  Fokus på styrkelse af kompetencerne hos energi-

mærkningskonsulenterne 

Analysen viser 

Ud af 1.650.000 opvarmede bygninger er knap 

650.000 energimærket siden 2009. Knap 60 % af 

mærkerne er udstedt til parcelhuse. Alligevel er kun 

34 % af alle parcelhuse energimærket.

Fra 2016 til 2018 er der energimærket knap 55.000 

bygninger om året.

Det er et lovkrav, at boliger, der sælges eller udlejes, 

skal energimærkes. Dertil skal alle bygninger på 

1.000 mC eller derover regelmæssigt energimærkes.

ANDELEN AF ENERGIMÆRKEDE BYGNINGER UD AF 
DET SAMLEDE ANTAL OPVARMEDE BYGNINGER 
fordelt efter bygningstype, 2018

22 %

21 %

59 %

57 %

34 %

0 % 50 % 100 %

Kontor, handel, 
lager, off. adm. mv.

Stuehuse

Etageboliger

Række-, kæde- 
og dobbelthuse

Parcelhuse

Anm.: Observationerne er ikke unikke. Dvs. en bygning kan være 
registreret dobbelt, hvis energimærket er fornyet i perioden 2009-
2018, hvilket påvirker procenterne positivt. 
Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018

FIG. 4.3.1
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Anm.: Alle tal er omregnet, så de svarer til et 100 mC hus og skal ses 
i forhold til et G-mærket hus. Tal i søjlerne viser totaler.  
Kilde: Copenhagen Economics, 2015

ØGET SALGSPRIS VED AT FORBEDRE  
ENERGIMÆRKET PÅ ET GENNEMSNITSHUS i kr., antal 
1.000, 2016 

Analysen viser 

En boligs energimærke påvirker salgsprisen positivt, 

selv når der tages højde for andre bolig- og salgs-

karakteristika. Desto bedre energimærke desto 

højere boligpris.

Den gennemsnitlige gevinst af at forbedre boligen 

bare én energiklasse er ca. 50.000 kr. Et G-mærket 

hus der forbedres til E (to klasser), kan således 

sælges 113.000 kr. dyrere end før renoveringen.
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Kilde: Realkredit Danmark

Analysen viser 

Energirigtigt byggeri er et parameter for hver fjerde 

boligejer, hvis de skulle skifte bolig. Det viser, at et 

godt energimærke har betydning for mange bolig-

købere.

Det væsentligste kriterie for boligkøberne er dog 

beliggenhed, fulgt af ønsket om en ny og vedlige-

holdelsesfri bolig.

BOLIGKØBERENS ØNSKESEDDEL I BOLIGJAGTEN, 
2018
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4.4 Vejledning og rådgivning om energiforbedringer 

Håndværkerne har ofte en central rolle, når det kommer 

til energiforbedringer i bygninger. De udfører arbejdet, 

men det er også ofte håndværkerne, som boligejerne 

spørger om råd i forhold til energirenovering. Derfor skal 

det sikres, at de udførende håndværkere har den rette 

viden til at informere om løsninger inden for energibe-

sparelser. Dette kan de opnå blandt andet ved at uddanne 

sig som BedreBolig-rådgivere eller energivejledere.

Det nationale Videncenter for Energibesparelser i 

Bygninger bidrager i høj grad til videns- og kompetence-

opbygning ved at levere nye energiløsninger og viden på 

et højt kvalificeret niveau til byggebranchen og en række 

erhvervsskoler. Der er afsat fem mio. kr. årligt i 2017 og 

2018 til videncentret. Med Energiaftalen fra 2018 forventes 

bevillingen til Videncentret forlænget.

Byggeri, renovering og drift kan ses som sammenhæn-

gende aktiviteter i byggeriets værdikæde. Derfor er der 

også behov for at huske bygningsdrift som et værdiska-

bende element, der kan medføre energibesparelser. 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger understøtter 

også dette område. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Der skal sikres et højt videns- og kompetenceni-

veau hos rådgivere, de udførende parter samt den 

finansielle sektor, ejendomsmæglere m.fl.

 2  Videncentret for Energibesparelser i Bygninger bør 

gøres permanent, og der bør afsættes i størrelses-

orden fem til otte mio. kr. årligt til den fremtidige 

udvikling af Videncentret

 2  Der skal øget fokus på bedre bygningsdrift blandt 

andet i udbud samt som element i byggerelatere-

de uddannelser

UDDANNEDE ENERGIVEJLEDERE i antal personer, 2018

Klimaskærm

Installation
3.022     

1.056     

Anm.: Opgørelse pr. november 2018.
Kilde: Teknologisk Institut samt Energivejledersekretariatet

Analysen viser 
I alt er der 4.078 uddannede energivejledere siden 

uddannelsens oprettelse ultimo 2009. Uddannelsen 

er fordelt på to spor: 

1) energivejledning om klimaskærme 

2) energivejledning om installationer 

Ca. tre ud af fire af de uddannede energivejledere 

(74 %) tager klimaskærmssporet, som er målrettet 

tømrere, murere, glarmestre og lignende.

De resterende 26 % tager installationssporet, som 

er målrettet VVS-installatører, el-installatører mv. 

FIG. 4.4.1

http://m.fl
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Analysen viser 

Over 40 % af boligejerne spørger en håndværker, når 

de søger råd i forbindelse med energirenovering. 

Dermed er håndværkeren den mest anvendte 

adgang til rådgivning. 

Dertil søger 11 % af de adspurgte råd hos en hånd-

værker, der er uddannet energivejleder. 

20 % søger ikke professionel rådgivning.

RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED  
ENERGIRENOVERING AF BOLIGEN, 2018
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Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2018.
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

Analysen viser 

De faglærte håndværkere udgør 18 % af Bedre-

Boligrådgiverne på BedreBolig-virksomhederne i 

2017. 

Energistyrelsen har oplyst, at der i november 2018 

var 100 godkendte BedreBolig virksomheder. I  

perioden fra 2014 til marts 2018 blev 426 personer 

uddannet som BedreBolig-rådgiver. Det antages, at 

fordelingen af BedreBolig-rådgivere på BedreBolig-

virksomheder ikke vil ændre sig mærkbart fra 2017 til 

2018. 

ANDEL AF BEDREBOLIG-RÅDGIVERE PÅ GODKENDTE 
BEDREBOLIG-VIRKSOMHEDER, 2017
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Prisen på fjernvarme er vidt forskellig afhængigt af, hvor i 

landet man bor. Det betyder også, at der er stor forskel på 

de økonomiske gevinster ved at energirenovere. I Blåhøj 

koster det for eksempel 5.456 kr. om året at opvarme et 

hus på 130 mC, mens prisen for at opvarme et fuldstændig 

tilsvarende hus i Nimtofte på Djursland lyder på 24.012 kr. 

(Forsyningstilsynet, 2018). Årsagen til prisforskellene 

skyldes flere faktorer, så som brændselsform, anlægstype 

mv., men også forskelle i værkernes fastsættelse af 

tariffer har betydning. 

I mange af landets ca. 400 fjernvarmeselskaber udgør den 

faste afgift (tarif), der skal betales uanset forbrug, en høj 

andel af den samlede varmeregning. Det betyder også, at 

ændringer i varmeforbruget kun svagt slår igennem på 

4.5 Fjernvarmetariffen 

DANSK BYGGERI ANBEFALER
 2  Et loft på den faste andel af fjernvarmetariffen,  

så den maksimalt udgør 20 % af den samlede  

varmeregning

 2  Etablering af en afviklingspulje for urentable 

fjernvarmeværker

 2  Det bør være gennemsigtigt for forbrugerene, 

hvilken del af varmeafregningen der er hhv. fast 

og variabel 

Analysen viser 

I 2017 blev 75 % af den termiske elproduktion (dvs. 

produktionen i alt ekskl. vind-, sol- og vandkraft) 

produceret sammen med varme. Stigningen er 5,9 

procentpoint i forhold til 2016 og skyldes primært, at 

produktionen af el uden samtidig produktion af 

varme (kondens) på de termiske anlæg faldt pga. 

stor vindkraftproduktion.

I 2017 blev 68 % af fjernvarmen produceret sammen 

med el. Dette er en stigning på 1,8 procentpoint i 

forhold til 2016. 

KRAFTVARMEANDEL AF TERMISK EL- OG  
FJERNVARMEPRODUKTION, 2000-2017
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Anm. Kraftvarme udnytter den mængde varme, der kommer ved 
termisk elproduktion.
Kilde: Energistyrelsens årsstatistik 2017 og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 

For 20 % af værkerne udgør den faste andel en høj 

andel med mere end 40 % af den samlede pris. 

Antallet af værker med en høj fast andel, er faldet 

fra 179 værker i 2016 til 158 værker i 2018. 

Der er få værker, hvor den faste andel udgør en lav 

procentandel af den samlede pris. For de fleste 

værker ligger den faste andel mellem 20-40 %.

ANTAL FJERNVARMEVÆRKER FORDELT PÅ  
STØRRELSEN AF DEN FASTE ANDEL AF  
FJERNVARMETARIFFEN, 2018
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Anm.: Andelen er beregnet ved priser pr. MWh for to hypotetiske 
boliger: En lejlighed på 75 mC med et årligt varmeforbrug på 15 MWh 
og et hus på 130 mC med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. 
Opgjort pr. december 2018. 
Kilde: Energitilsynet.dk og Dansk Byggeri, 2018

varmeregningen. Der er behov for at ændre den måde, 

fjernvarmeværkerne fastsætter deres priser, så forbru-

gernes incitament til at spare på varmen og energireno-

vere bliver større. 2

FIG. 4.5.1

FIG. 4.5.2

http://Energitilsynet.dk
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4.6 Bygningsreglementets energikrav 

Energikrav i Bygningsreglementet (BR18) er et væsentligt 

middel til at sikre nye energieffektive bygninger, og 

reglementet stiller også energikrav ved renoveringer. 

Energikravene er med til at drive innovationen af mere 

energieffektive byggematerialer og processer. 

For alt nybyggeri gælder, at det skal bygges efter BR18. 

Energiklasse 2020 er afløst af en frivillig lavenergiklasse 

(BR18-lavenergi). Baggrunden for ændringen er, at bereg-

ninger fra Statens Byggeforskningsinstitut viste, at klasse 

2020 ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk rentabel. 

Eksisterende bygninger skal overholde bygningsreglemen-

tets komponentkrav ved ombygning eller renovering. Som 

alternativ metode til komponentkravene er der indført 

frivillige energirenoveringsklasser. Dette giver mulighed 

for at fravige enkeltstående bindinger på bygningsdele, 

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Bygningsreglementet skal gøres mere præcist og 

tydeligt i forhold til de elementer, der omhandler 

energikrav

 2  Fremtidige energikrav til eksisterende bygninger 

og nybyggeri skal udvikles i samarbejde med byg-

gebranchen, og krav skal meldes ud i god tid

 2  Bygninger skal være lige energieffektive uagtet 

forsyningsform, og primærenergifaktorerne bør på 

sigt ensrettes 

ANDELEN AF HUSEJERE, DER VAR BEVIDSTE OM 
ENERGIKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET, FØR DE 
GIK I GANG MED RENOVERING, 2017

Ja

Nej

68 %

32 %

Anm.: Lavenergiklasser 1 og 2 er fra det tidligere BR98.
Kilde: Energistyrelsen 

Analysen viser 
Ved renovering og ombygning skal der leves op til 

de gældende regler i BR18.

68 % af husejerne, der har købt hus inden for de 

sidste 10 år, og renoveret det inden for de første  

5 år, var bevidste om energikrav i bygningsregle-

mentet. 

32 % svarer, at de ikke var bevidste om kravet. 

og i stedet leve op til en energiramme for eksisterende 

byggeri. Anvendes en energirenoveringsklasse, så er der 

for eksempel mulighed for at vælge bedre isolerende 

vinduer og øge loftisoleringen for derigennem at mindske 

facadeisoleringstykkelse. 2

UDVIKLINGEN I BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV TIL 
ENFAMILIEHUSES ENERGIBEHOV, kWh/mC boligareal, 
1961-2018
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Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Analysen viser 
Rammen for energiforbruget i et enfamiliehus er 

strammet markant gennem tiden. 

BR18 gjaldt fra 1. januar 2018 med en overgangsfase 

frem til 1. juli 2018. Energikravene er i vid udstræk-

ning de samme som i BR15.

Den frivillige BR18 lavenergiklasse benævnes pt. 

fortsat som A2020 i energimærkningsordningen.

FIG. 4.6.1

FIG. 4.6.2
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5  Vedvarende energi  
og bygninger
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5.1 Udviklingen i vedvarende energi 

Med energiaftalen af 2018 er der politisk enighed om, at 

vedvarende energi skal udgøre ca. 55 % af energifor-

bruget i 2030. Det dækker over en forventning om 100 % 

vedvarende energi i elforbruget samt et fjernvarmefor-

brug, hvor mindst 90 % er baseret på andre energiformer 

end kul, olie og gas. Danmark har allerede en høj andel af 

vedvarende energi i energiforsyningen i dag, men der er 

stadig et stykke vej til at nå målene. 

Målet for vedvarende energi skal nås ved udbygning både 

med kollektiv og individuel forsyning. Målet vil kræve en 

øget elektrificering, men der er også behov for energibe-

sparelser, og for at bygningerne ses som en mere inte-

greret del af energisystemet. Der er mange potentialer for 

installering af solcelleanlæg, solvarme, varmepumper eller 

husstandsmøller på de danske bygninger, og der er en 

stor interesse hos boligejerne. En af de største barrierer 

er, at investeringen anses som for stor. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Langsigtede, stabile og gennemskuelige ramme-

vilkår for investering i vedvarende energiløsninger 

 2  Hyppige ændringer i støttevilkår og lovgivning 

med tilbagevirkende kraft skal undgås 

 2  De administrative procedurer ved etablering af 

anlæg bør være enkle, og procedurer for opsæt-

ning ensartet

 2  Tagbaserede solceller samt udvikling af bygnings-

integrerede løsninger bør fremmes mere end i dag

Analysen viser 

I 2017 udgjorde olie den største andel af energi-

forbruget med 37 %, efterfulgt af vedvarende energi 

med en andel på 35 %, naturgas med 16 % og kul og 

koks med 12 %.

Den øgede andel af vedvarende energi siden 00’erne 

skyldes især øget vindkraftproduktion og en stor 

andel biomasse i energiforsyningen. 

BRUTTOENERGIFORBRUGET fordelt på brændsler i 
klimakorrigeret PJ, 2000-2017
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Analysen viser 

Der ses en kraftig stigning i installeringen af 

solceller i efteråret 2012. Derefter er antallet af især 

mindre anlæg nærmest gået i stå på grund af  

forringelse af de økonomiske støttevilkår.

I den seneste opgørelse fra juni 2018 er der i alt 

98.376 solceller i drift. Disse solceller har en samlet 

effekt på 920 MW. Stigningen i effekten skyldes, at 

de anlæg der etableres har større effekt, end de som 

udgår.

UDVIKLINGEN I ANTALLET AF SOLCELLER OG 
INSTALLERET KAPACITET, 2011-2018
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Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2018

SOLCELLER RUMMER STORE POTENTIALER
Omkostningerne til solceller falder, teknologien udvikles løbende, og potentialerne for udbygning er store. Aalborg 

Universitet (2017) har gennemført en analyse af solcellers potentiale i det danske energisystem, som viser, at der er 

store muligheder for blandt andet tagbaserede solcelleanlæg. Især i de tættere bebyggede områder er potentia-

lerne store. I dag kan der dertil laves bygningsintegrerede og æstetisk flotte solcelleanlæg, som er mindre skæm-

mende for landskabet end de store vindmølle- og solcelleparker. Ifølge analysen bør tagbaserede solceller alene 

udgøre en samlet kapacitet på 5.000 MW i 2050. Dette skal ses i forhold til, at den samlede solcellekapacitet i dag, 

inkl. de store solcelleparker, blot udgør 920 MW. 

Analysen viser 

Antallet af nyinstallerede solceller toppede i 2012 

med 70.100 solceller.

I 2013 faldt det til 15.500 nyinstallerede solceller, og 

allerede i 2014 faldt antallet af nyinstallerede 

solceller ned på 2.300.

I 2015 steg antallet af nyinstallerede solceller til 

3.800, men det faldt ned til ca. 1.900 solceller i 2016 

og ca. 1.300 i 2017. I de første to kvartaler i 2018 blev 

der blot installeret i alt 42 solceller. 

UDVIKLINGEN I ANTAL SOLCELLER, antal 1.000,  
2011-2018
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Analysen viser 

Mere end en tredjedel af boligejerne finder det 

attraktivt at investere i mindst ét anlæg. Særligt 

interessen for solceller er høj, efterfulgt af solvarme 

og varmepumper. 

Dertil er der 42 %, der ikke har interesse i at inve-

stere, hvilket fx kan skyldes, at bygningen allerede 

har et anlæg, eller at det er for stor en økonomisk 

investering. 

Tallene bag undersøgelsen viser, at ca. en fjerdedel 

af boligejerne allerede har et vedvarende energi-

anlæg tilknyttet boligen.

INTERESSE I AT INVESTERE I ET VEDVARENDE 
ENERGIANLÆG TIL BOLIGEN, 2018

21 %

42 %
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Ved ikke
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Ja, andet

Træpiller- eller træflisfyr

Varmepumper

Solvarme

Solceller

Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2018.
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

Analysen viser 

De største barrierer for at investere i vedvarende 

energianlæg er ifølge 24 % af de adspurgte, at det 

er for stor en investering. 16 % mener, at der er stor 

usikkerhed om de økonomiske vilkår ved investe-

ringen, mens for 10 % egner bygningen eller 

grunden sig ikke fysisk til et anlæg.

 

14 % ser derimod ingen større barrierer.

BARRIERER FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE 
ENERGIANLÆG TILKNYTTET BYGNINGEN, 2018 
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Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 2018.
Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

FIG. 5.1.4

FIG. 5.1.5
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5.2 Udfasning af olie- og gasfyr

Fra 2013 blev det forbudt at installere olie- og naturgasfyr 

i nye bygninger, hvor der er egnede alternativer så som 

varmepumper, fjernvarme mv. til rådighed. Dertil blev det 

fra 2016 forbudt at installere oliefyr i eksisterende 

bygninger i områder, der har fjernvarme eller naturgas 

som alternativ.

For at fremme udfasningen af oliefyr er det med energi-

aftalen af 2018 aftalt, at der skal etableres en støttepulje 

med tilskud til installation af individuelle varmepumper 

ved skrotning af oliefyr. Den nye pulje varer i 2021-2024 

og beløber sig til 20 mio. kr. årligt. Det er fortsat uklart, 

hvordan naturgasfyr skal udfases fra eksisterende 

bygninger frem mod målet om et lavemissionssamfund i 

2050.

Energistyrelsen har estimeret, at ca. 25 % af Danmarks 

oliefyr ligger i områder, der er udlagt til fjernvarme eller 

naturgas, og dermed vil være omfattet af forbud mod 

installation af nyt oliefyr (Energistyrelsen, 2016). De reste-

rende bygninger med oliefyr ligger i områder uden fjern-

varme eller individuel naturgasforsyning som alternativ, 

og omfattes derfor ikke af forbuddet. 2

DANSK BYGGERI ANBEFALER 
 2  Der bør etableres en strategi for udfasningen af 

olie- og naturgasfyr i varmeforsyningen 

 2  Ved udskiftning af olie- eller naturgasfyr bør  

behovet for energirenovering undersøges, så nye 

varmekilder dimensioneres korrekt

 2  Ejere af olie- og naturgasfyr bør informeres om 

alternativerne til udskiftning af olie- og naturgas-

fyr, herunder om potentialer for energirenovering

VARMEINSTALLATIONER I BEBOEDE BOLIGER 
INKLUSIV FRITIDSHUSE, 2018 

Fjernvarme

Centralvarme m naturgas

60 %

14 %

8 %

10%

3 %
3 %

1 % 0 %

Centralvarme med olie

Elvarme

Centralvarme, ikke olie 
og naturgas

Varmepumpe

Øvrige ovne

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 
Knap 1,75 mio. af landets ca. 2,9 mio. beboede 

boliger inkl. fritidshuse opvarmes i dag af fjern-

varme. 

Af de resterende boliger opvarmes ca. 414.000 med 

naturgasfyr og knap 235.000 med olie. 

Antallet af boliger inkl. fritidshuse, der opvarmes 

med direkte elvarme er på godt 285.000, mens 

antallet der opvarmes med varmepumper udgør ca. 

81.000.

Boliger, der bliver opvarmet med centralvarme, der 

ikke er olie og naturgas, er ca. 85.000. 

Ca. 43.000 bliver opvarmet med øvrige ovne. 

FIG. 5.2.1
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OPGØRELSER OVER OLIEFYR
Der er lavet forskellige undersøgelser over antallet af oliefyr i 
Danmark. Nedenstående en oversigt over de nyeste:

Analyse Antal Metode

EA Energianalyse, 2016 114.000 Antal oliefyr (baseret på spørgeskema)

Aarhus Universitet, 2018 201.884 Antal og placering af små oliefyr (optælling fra skorstensfejere)

Danmarks statistisk, 2018 235.000 Antal boliger inkl. fritidshuse opvarmet med oliefyr (baseret på BBR)

ANTAL BOLIGER OG FRITIDSHUSE OPVARMET MED 
VARMEPUMPE FORDELT PÅ UDVALGTE BOLIGTYPER, 
antal 1.000, 2010-2018
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Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri, 2018

Analysen viser 
Antallet af varmepumper er steget kraftigt siden 

2010, hvor antallet af boliger og fritidshuse 

opvarmet med varmepumpe var på ca. 21.000 i alt. I 

2018 var der i alt ca. 81.000 boliger og fritidshuse, 

der blev varmet op af en varmepumpe.

Det er især i mange parcelhuse, der installeres 

varmepumper til opvarmning som et alternativ til 

olie- og naturgasfyr.

Individuel forsyning
2  Jordvarme 

- Udleder ca. 50 % mindre COC ved opvarmning end    
   olie 
- Op til 50 % besparelse på varmeregningen i forhold  
   til olie 

2  Luft til vand-varmepumpe 
- Udleder ca. 50 % mindre COC ved opvarmning end  
   olie 
- Op til 50 % besparelse på varmeregningen i forhold  
   til olie

2  Træpillefyr 
- Udleder ikke COC direkte. Op til 50 % besparelse på  
   varmeregningen i forhold til olie

2  Solvarmeanlæg 
-  Kan fungere som supplement til andre energifor-

mer. Op til 30 % besparelse på regningen for varmt 
brugsvand 

Kollektiv forsyning
2  Fjernvarme 

-  30-40 % besparelse på varmeregningen i forhold 
til olie

2  Naturgas 
- Udleder ca. 15 % mindre COC ved opvarmning end  
   olie 
- 20-40 % besparelse på varmeregningen i forhold  
   til olie

ALTERNATIVER TIL OLIE- OG NATURGASFYR
Der findes flere alternativer til olie-og naturgasfyr inden for både kollektiv forsyning og individuel forsyning.

Kilde: Bolius, 2016a-c

FIG. 5.2.2
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Bygge- og energitekniske 

spørgsmål

Torben Hessing-Olsen 

Chefkonsulent

toh@danskbyggeri.dk

Tlf. 72 16 01 95 

Mobil 23 41 46 13

KONTAKT
Politiske Spørgsmål

Camilla Damsø Pedersen

Energipolitisk chef

cdp@danskbyggeri.dk

Tlf. 72 16 02 24

Mobil 23 28 49 13

Analysetekniske spørgsmål

Nura Nursen Deveci

Økonomisk konsulent

nnd@danskbyggeri.dk

Tlf. 72 16 01 85

Mobil 26 19 25 55

På www.danskbyggeri.dk/energianalyse kan du læse mere 

om Byggeriets Energianalyse 2019. Her finder du også et 

teknisk baggrundsnotat med information om beregnin-

gerne bag de enkelte parametre. 2

Yderligere information
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