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 INDLEDNING 
 

FORORD 
  

Samfundet står over for store udfordringer, når vi skal gøre vore byer bæredygtige og CO2-

neutrale. Energioptimering og -renovering af den private boligudlejning er en særlig 

udfordring; dels er potentialet stort, dels har omfanget af energioptimering i de private 

udlejningsejendomme hidtil været begrænset. Så hvad er de rigtige løsninger, og hvordan får 

vi sat dem i værk? 

  

Det er baggrunden for, at Sønderborgs ProjectZero i 2013 har lanceret et pilotprojekt 

fokuseret på energioptimering i den private boligudlejning. Projektet har til formål at 

markedsteste tiltag til øget energioptimering i udlejningsejendomme med henblik på at 

kunne skalere projekterfaringerne til brug i hele Danmark. Projektets målgruppe er private 

udlejere, lejere samt andre relevante aktører, der indgår i gennemførelsen af 

energirenoveringsprojekter. 

  

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og forventes afsluttet medio 2015. 

  

Projektet vil bestå af fire faser: 

 

 Fase 1: Indsamling af relevant viden og erfaringer samt kvalitative undersøgelser blandt 

private udlejere og lejere i Sønderborg. 

 Fase 2: Udvikling af strategi og kommunikationskoncepter rettet mod udlejere, lejere og 

andre relevante aktører. 

 Fase 3: Markedsføring og aktiviteter over for målgrupperne for at skabe opmærksomhed, 

incitament og handling. 

 Fase 4: Opsamling, evaluering og videreformidling af erfaringer. 

  

Denne hvidbog er udarbejdet som en del af foranalysen i fase 1. Hvidbogens formål er at 

skabe overblik over den relevante viden og erfaring omkring energioptimering i den privat 

boligudlejning til brug i de følgende faser af projektet. 

  

Vi takker Grundejernes Investeringsfond for den økonomiske støtte, som har muliggjort dette 

projekt, og håber, at såvel hvidbogen som projektets erfaringer vil kunne accelerere 

omstillingen af udlejningsejendomme overalt i Danmark. 

  

Sønderborg den 2. december 2013 

  

ProjectZero 

  

  

Peter Rathje   
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LÆSEVEJLEDNING  
 

Hvidbogen behandler energioptimering inden for privat boligudlejning i seks kapitler.  

 

Kapitel 1 giver en karakteristik af private etage-udlejningsboliger set i forhold til 

byggeperioder, energiforbrug og energioptimeringsbehov. Desuden gennemgås potentialet 

for energibesparelser i privat boligudlejning samt det økonomiske besparelsespotentiale 

forbundet med energioptimering. Kapitlet afsluttes med et forsøg på at karakterisere 

omfanget af energieffektiviseringsaktiviteter blandt private boligudlejere. 

 

Kapitel 2 beskriver den regulering og de rammevilkår, der gælder for det private 

boligudlejningsområde, herunder regulering af lejeforhold og offentlig regulering af 

energioptimering.. 

 

Kapitel 3 beskriver de private boligudlejere og deres motiver og strategier i forhold til 

energioptimering. De vigtigste udlejersegmenter opridses, og der redegøres for deres 

incitamenter for at energioptimere, energioptimeringsaktiviteter samt de væsentligste 

udlejerrelaterede barrierer ift. energioptimering. 

 

Kapitel 4 retter fokus mod lejerne, hvor forskellige lejergrupper, lejernes incitamenter ift. 

energioptimering og lejerrelaterede barrierer i forhold til energioptimeringstiltag gennemgås. 

 

Kapitel 5 beskriver de øvrige aktører, der spiller vigtige roller i forbindelse med 

energioptimering, nemlig administratorer og driftspersonale, vejledere og rådgivere samt 

finasieringsinstitutter. 

 

Kapitel 6 indeholder en detaljeret gennemgang af mulige virkemidler/løsninger i forhold til at 

fremme øget energieffektivisering inden for privat boligudlejning.  

 

I tilknytning til hvidbogen er der udarbejdet en appendiksrappport, som  indeholder en 

gennemgang af eksempler på igangværende initiativer og projekter der omhandler 

energioptimering i privat boligudlejning samt eksempler på guides, vejledningsmateriale og 

værktøjer med relevans for privat boligudlejning. Appendiksrapporten er tilgængelig på 

www.projectzero.dk     

 

 

SAMMENFATNING 
 

Energioptimering i private udlejningsboliger er et stort og komplekst område, som ikke er 

belyst i sin helhed. På de følgende sider sammenfattes hvidbogens væsentligste findings, 

men det bør understreges, at der fortsat mangler viden på afgørende områder – fx et samlet 

overblik over, hvor meget og på hvilken måde der i dag energirenoveres på det private 

boligudlejningsmarked. 

 

 

POTENTIALER FOR ENERGIOPTIMERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING 
 

Private udlejningsboliger udgør omkring en sjettedel af boligbestanden i Danmark. Der 

findes omkring 245.000 egentlige private udlejningsboliger i ejendomme med mere end tre 
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lejligheder. Hovedparten befinder sig i etageejendomme i muret byggeri opført før 1950. 

Geografisk er andelen af private udlejningsboliger i forhold til det samlede boligudbud størst 

i Hovedstadsområdet samt i Aarhus, Odense og Aalborg.   

 

Netop i kraft af den store andel af ældre ejendomme er der et anseeligt potentiale for 

energioptimering i privat boligudlejning. Undersøgelser viser en klar generel sammenhæng 

mellem etageejendommens alder, større energiforbrug og lavere energieffektivitet. En 

statistisk analyse af energimærkning fra Socialministeriet1 har vist, at størstedelen af private 

udlejningsejendomme, som er opført før 1981, er mærket med energimærke D og E. En 

række teoretiske potentialeanalyser fra de seneste år viser, at der er et betydeligt 

energibesparelsespotentiale i etageboliger.2 I et scenarium med en tilbagebetalingstid på 15-

25 år vurderer analyserne, at besparelsespotentialet ligger mellem 9.643 terajoule og 22.650 

terajoule. En analyse fra Videncenter for energibesparelser i bygninger når frem til et samlet 

årligt energibesparelsespotentiale på ca. 28 pct. af det nuværende forbrug af rumvarme og 

varmt brugsvand i etagebyggeriet som helhed.3 Kalkuleringerne peger samstemmende på, at 

potentialet er størst i byggeri fra før 1950 – hvor størstedelen af de private udlejningsboliger 

er opført – og at potentialet er størst i forhold til ydervægge og vinduer og dernæst gulve og 

fundamenter. Dertil kommer et væsentligt besparelsespotentiale i forbedring af installationer 

samt et stort og ofte overset potentiale i optimering af den daglige drift via energistyring og 

andre tiltag.  

 

 

OMFANGET AF ENERGIOPTIMERING  
 

Det er vanskeligt at skabe et eksakt overblik over det nuværende omfang af energioptimering 

i privat boligudlejning, og der er ligeledes begrænset viden om, hvilke tiltag der investeres i.  

Energioptimeringsaktiviteten betegnes som forholdsvis lav i privat boligudlejning, 

sammenlignet med offentlige aktører og private boligejere. Brugen af § 5, stk. 2-

renoveringer, hvor lejen kan hæves på baggrund af forbedringer, der foretages ved 

lejerskifte, er udbredt, især i større udlejningsejendomme og blandt de professionelle 

udlejere. Men disse forbedringer indeholder ikke nødvendigvis energitiltag. Energistyring og 

andre effektiviserende tiltag er, ifølge de analyser, der ligger til grund for hvidbogen, langt 

fra udnyttet. 

 

En kvalitativ undersøgelse blandt udlejere i Sønderborg viser, at forskellige 

energioptimeringstiltag foretages som led i øvrige renoverings- og forbedringsarbejder, men 

sjældent er et eksplicit fokus.4 Udlejerne har generelt relativt korte tidshorisonter i forhold til 

investeringer og prioriterer derfor primært lavrisiko-projekter med et hurtigt afkast. 

Forskellene i økonomisk råderum og lånemuligheder spiller ind i aktiviteternes art og 

omfang. De mindre udlejere har udlejning som bierhverv, og deres svagere økonomiske 

fundament betyder, at de primært gennemfører ad-hoc tiltag i en mindre skala, som de selv 

eller personer i deres netværk kender til og kan udføre, eksempelvis udskiftning af vinduer.  

 
 
1 Socialministeriet (2010), notat: Energistandarden i udlejningsboliger – statistisk set. 
 
2 SBi (2009): Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri. SBi (2010): Danske bygningers energibehov  i 2050. Videncenter for 
energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet.  
 
 
3 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet. 
 
4 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg.  
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De større, professionelle udlejere kan være mere tilbøjelige til at energioptimere med 

hulmursisolering og vinduesudskiftning som et led i en mere langsigtet plan for deres 

ejendomme. Energioptimeringstiltag og -løsninger vælges på baggrund af anbefalinger fra 

lokale håndværkere. Få benytter egentlige rådgivere.  

 

Både udlejerundersøgelsen i Sønderborg og interviews med nøglepersoner peger på, at 

finanskrisen har haft en negativ effekt på aktivitetsomfanget. Det er blevet sværere at opnå 

finansiering, især for de mindre udlejere, som ofte bliver personligt kreditvurderet. 

Indtrykket er derfor, at de projekter, som gennemføres, i stigende grad er akutte tiltag og 

sker som oftest ved overtagelse af en ejendom. 

 
 

UDLEJERPERSPEKTIVER 
 

Private boligudlejere er drevet af økonomiske rationaler og tager beslutninger ud fra hensyn 

til deres udlejeforretning og den lokale konkurrencesituation. Udlejerne erhverver og driver 

primært deres ejendomme som investeringsobjekter og for at opnå beskæftigelse med 

administration og løbende indkomst ved boligudlejning. Kortsigtede økonomiske strategier, 

hvor målet er at opnå overskud i den enkelte ejendom hvert år, dominerer. Udlejerne udgør 

en meget heterogen gruppe med forskelle i strategier og motiver.  

 

De professionelle udlejere har flest ejendomme og lejeboliger. De er især centreret i de større 

byer og har fortrinsvis større udlejningsejendomme. De investerer relativt set mere i deres 

ejendomme, når det gælder vedligeholdelse og forbedringer, og har oftere et mere langsigtet 

økonomisk perspektiv.  

 

De små investorer er antalsmæssigt den største gruppe og er især dominerende i de mindre 

byer. Udlejning er et bierhverv, og ejendommene ses primært som investeringsobjekter. 

Mange små investorer med få ejendomme har begrænset likviditet og derfor et kortsigtet 

investeringsrationale. De små investorer har generelt mindre fokus på forøgelse af værdi ved 

fornyelse af ejendommen og søger at spare på udgifterne, bl.a. ved gør det selv-arbejde.  

 

Professionelle udlejere og små investorer udgør otte ud af ti private udlejere. Derudover 

findes non-profit udlejere som fx stiftelser og brugere, som selv bebor ejendommene.  

 

Den kvalitative undersøgelse blandt private udlejere i Sønderborg5 viste dels, at incitamenter 

til at energioptimere er motiveret af et ønske om at fastholde stabile lejere. Der sættes fx 

ind, hvis der er dårligt indeklima i en lejlighed eller ejendom, der kan medføre utilfredshed. 

Og dels, at energioptimering kan være drevet af et motiv om sikring af 

ejendomsinvesteringer. Der er dog sjældent tale om en proaktiv indsats. Incitamentet er 

primært til stede, når det vurderes at indeklimaproblemer med tiden direkte kan medføre 

skader på ejendommen, eller hvis ejendommen/lejligheden skiller sig markant negativt ud på 

lejemarkedet. Både større og mindre udlejere i Sønderborg har et kortsigtet 

investeringsperspektiv, hvad angår energioptimering. For de større vil incitament til 

investering i energirenovering typisk afhænge af, om investeringen kan afdrages inden for 

max 10 år. For de mindre er horisonten typisk 5 år.  

 

 
 
5 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
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Gennemgangen af barriereanalyser og udlejerundersøgelsen i Sønderborg har vist, at private 

udlejere oplever en række barrierer i forhold til energioptimering. Mange udlejere har af flere 

årsager grundlæggende ikke et tilstrækkeligt økonomisk og forretningsmæssigt incitament 

til at energioptimere. De mangler overblik i forhold til behov, potentialer og løsninger – og de 

er usikre på effekter og finansiering:  

 

Energioptimering ses ikke som et vigtigt konkurrenceparameter: Udlejerne mærker ikke 

efterspørgsel fra lejerne og har generelt langt større incitament til at investere i forbedringer, 

som de erfaringsmæssigt ved, kan gøre en konkurrencemæssig forskel, fx nye badeværelser 

og altaner. Energiudgifter og energimæssig ydeevne spiller en mindre økonomisk rolle i den 

samlede forretning. Og der er ikke en udbredt bevidsthed om andre typer gevinster ved 

energioptimering for udlejer og lejer, såsom ”Non Energy Benefits” (NEB) som bedre 

indeklima, øget komfort og bedre funktionalitet.  

 

Regulering er en stopklods: Forskellige forhold i Lejeloven og Boligreguleringsloven skaber 

usikkerhed om mulighederne for finansiering af energioptimering som forbedring via 

lejeforhøjelse og dermed et usikkert beslutningsgrundlag for udlejer – og realkreditinstitut. 

Og sker der formelle fejl i forhold til de omfattende varslingsregler, kan udlejer risikere at få 

nedsat lejeforhøjelsen eller slet ikke at få godkendt en lejeforhøjelse.  

 

Manglende viden om behov, potentialer og fordele: Udlejerne mangler viden om 

ejendommenes energiforbrug og energibesparelsespotentialer. Desuden har mange, og især 

de mindre/ikke-professionelle udlejere, ikke den detaljerede energitekniske viden, der kan 

være nødvendig for at igangsætte større projekter.  

 

Begrænset viden om relevante tiltag og løsninger: Udlejerne mangler viden om relevante 

tekniske, økonomiske og proceduremæssige løsninger, da sådan et overblik ikke findes i 

byggebranchen i dag. Markedet for rådgivning og produkter er uigennemskueligt, og 

udlejerne savner muligheder for uvildige vurderinger, de kan støtte sig til. Udlejerne i 

Sønderborg gav desuden udtryk for at savne inspiration og guidance som fx case-eksempler 

på energimæssige tiltag i private udlejningsejendomme, der kan udvide deres horisont. 

 

Kortsigtet økonomisk perspektiv: Mange udlejere har ikke et totaløkonomisk perspektiv. 

De ser typisk kun 5-10 år frem og anser ikke investeringer med tilbagebetalingstider 

derudover som relevante. Den nuværende mangel på målrettede tilskud eller skattemæssige 

fradrag er yderligt begrænsende for incitament og et mere langsigtet investeringsperspektiv. 

 

Usikkerhed om effekt af tiltag: Beregnede besparelser viser sig ofte at være for 

optimistiske, da de typisk bygger på forenklede og teoretiske forudsætninger, der ikke tager 

højde for eksempelvis brugeradfærd.  Der mangler pt. metoder, som kan håndtere 

problemstillingen med differencen mellem det kalkulerede energiforbrug og det faktiske 

forbrug.  

 

 

LEJERPERSPEKTIVER 
 

Mange husstande benytter private udlejningsboliger som midlertidig bolig i forbindelse med 

akut boligbehov og som ’mellemstation’ på vej videre mod en fast ejerbolig. Blandt lejerne er 

der en overrepræsentation af unge enlige og unge par under 30 år, studerende, enlige 
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midaldrende og ældre. I kraft heraf er der også en vis overrepræsentation af personer med 

lav gennemsnitlig husstandsindkomst.  

 

En lejerundersøgelse fra Rambøll6 peger på, at der sandsynligvis findes interesse blandt en 

større gruppe lejere for energioptimering. Lejernes incitamenter handler især om muligheden 

for kontante energibesparelser, men andre værdier som øget komfort spiller også en rolle. 

Socioøkonomiske forhold, tidsperspektiv og eksisterende viden spiller her ind som 

modificerende faktorer. Jo højere niveau i uddannelse, indkomst og viden om energiforhold 

og besparelsesmuligheder, desto større motivation. En undersøgelse fra Ministeriet for By & 

Landdistrikter indikerer, at en kombination af energimæssig dårlig tilstand af 

ejendom/lejlighed, dårligt indeklima og stigende energipriser kan være en motivationsfaktor.  

 

Gennemgangen af barriereanalyser og en kvalitativ undersøgelse blandt lejere i Sønderborg 

viste, at følgende barrierer kan gøre sig gældende for lejerne i forhold til energioptimering:  

 

Mange lejere prioriterer ikke energieffektivisering: Mange lejere har pga. lave indkomster 

og kort tidshorisont primært interesse i lav husleje samt forbedringer, der giver umiddelbar 

værdi, mens de bebor lejemålet – som fx nyt køkken eller badeværelse. Lejerundersøgelsen i 

Sønderborg viste, at boligens midlertidige status kan gøre, at energimæssige mangler ikke 

ses som en permanent, og dermed væsentlig, problemstilling. 

 

Manglende økonomisk incitament: Lejere vurderer typisk deres samlede månedlige udgifter 

til bolig. Hvis energioptimering skal betales vha. en huslejestigning, skal lejeren kunne se, at 

det tydeligt opvejes af en lavere energiregning. Og omvendt ser mange igennem fingre med 

en høj energiregning, hvis de til gengæld har en lav husleje. 

 

Manglende viden og opmærksomhed omkring behov for energibesparelser: Lejerne har 

af forskellige grunde ikke optimale forudsætninger for at reagere på en stor varmeregning 

over for udlejer med argumenter for energieffektivisering. De ser sjældent ejendommens 

energimærke, mangler relevant sammenligningsgrundlag, og deres muligheder for et 

dækkende og anvendeligt billede af energiforbrug og konsekvenser af energiadfærd er i 

mange tilfælde ikke optimal. 

 

Manglende forudsætninger for at vurdere projekter og værdipotentialer: Mange lejere har 

ikke forudsætninger for at vurdere udlejers forslag til energiforbedrende projekter, de 

konkrete løsninger, økonomi og lovgivningen på området. 

 

Lejernes energiadfærd er et wild card: Lejernes uhensigtsmæssige energiadfærd efter 

energioptimering kan have negative effekter på realisering af besparelser og forbedring af 

indeklima.  

 

 

FORSLAG TIL VIRKEMIDLER 
 

De forslag, der har været fremsat omkring tiltag i forhold til aktører, regulering og 

økonomiske virkemidler, kan kort opsummeres som følger:  
 
 
6 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
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Udlejere 

 Information: Planlægning af energiforbedringer i forbindelse med øvrige renoverings- og 

forbedringsarbejder, totaløkonomisk fokus, og fokus på konkurrencemæssigt attraktive 

NEB-gevinster såsom bedre indeklima og komfort. Fokus på potentialer i installationer og 

optimering af driftsindsats. 

 Inspiration og guidance: Give udlejerne relevant og praktisk anvendelig inspiration – og 

vise dem vej med business cases på typiske energieffektiviserings-behov og 

løsningsmuligheder i forhold til etageejendomstyper, inklusive eksempler på økonomi, 

energibesparelseseffekter og NEB-faktorer.  

 Rådgivning: Uvildig rådgivning i forhold til metoder, jura, økonomi, teknik og 

formidlingsindsats over for beboere.  

 Bedre beslutningsgrundlag: Komme usikkerhed i møde i forhold til beregning af økonomisk 

rentabilitet, og i forhold til håndtering af lovgivning. Behov for beregningsmodeller, som 

tager bedre højde for brugervaner og energipriser og kan give et bedre overblik over 

behov, potentialer og effekter.  

 

Lejerne 

 Information: Øge viden om fordele og muligheden for aftalt energirenovering. Synliggøre 

nuværende driftsudgifter og forventet besparelse ved investering i energirenovering. Fokus 

på NEB-gevinster, så energitiltag ’sælges’ på mere håndgribelige fordele i forhold til 

bokvalitet som forbedret indeklima og komfort.  

 Rådgivning: Uvildig rådgivning med henblik på at give lejerne et godt grundlag for at indgå 

i dialog med ejeren og evt. at indgå en frivillig aftale. Assistance med vurdering af projekt, 

lovgivning m.m. 

 Inspiration og guidance: Vejledningsmateriale om lejernes rolle i 

energieffektiviseringsprojekter, gode råd, værktøjer til indflydelse på 

beslutningsprocesserne og til at blive en medspiller i processen. Der kan også være et godt 

potentiale i at benytte engagerede lejere som ’energiambassadører’ over for de øvrige 

lejere.   

 Involvering: Det er afgørende at skabe interesse, motivation og medejerskab fra lejerne 

med aktiv inddragelse via workshops mm. Også for at optimere forudsætningerne for 

ønskelig energiadfærd efter tiltagene.   

 Synliggørelse og monitorering af energiforbrug: Tekniske hjælpemidler til synliggørelse og 

mulighed for at følge og benchmarke forbrug kan være effektive tiltag i forhold til at skabe 

opmærksomhed og øge motivationen blandt lejerne.  

 

Øvrige relevante aktører  

 Finansieringsinstitutter: Uddannelse af rådgivere om energirenovering og 

informationsindsats omkring potentialer/adgang til uvildig information.  

 Ejendomsadministratorer: Uddannelse af administratorer til rådgivning af udlejere. 

Energiambassadører blandt driftspersonale.  

 Udførende: Uddannelsestiltag i forhold til energioptimering, bedre koordination med andre 

håndværksgrupper og øvrige involverede i energioptimeringsprojekter. 
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Regulering og rammevilkår 

 Fastsættelse af rammer for totaløkonomisk rentable energiforbedringer så udlejer kan lade 

hele energi-investeringen, inkl. sparede vedligeholdelsesudgifter, indgå i beregning af 

lejeforhøjelsen. 

 Adgang til at foretage "Aftalt grøn byfornyelse" mellem udlejer og et flertal af lejerne. 

 Bedre muligheder for forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser hos huslejenævn med kortere 

sagsbehandlingstider samt stillingtagen til, om samlet leje vil overstige det lejedes værdi. 

 Fastsættelse af energikrav som betingelse for lejeforhøjelse efter gennemgribende 

forbedringer.  

 Forenkling af varslingsreglerne. 

 Forbedring af energimærkeordningen. Herunder handlingsplan for langsigtede 

energiforbedringer, værdistigning som følge af mærkning, og efteruddannelse af 

energikonsulenter i forhold til energibesparelser og NEB-gevinster.  

 

Økonomiske virkemidler 

 Statstilskud/fradrag til fremme af energirenoveringer. 

 Esco-modeller målrettet privat udlejning. 

 Etablering af energirenoveringskonto for bygninger. 

 Statstilskud til renter for lån til energirenovering. 

 Grøn ejendomsskat for bygninger. 

 Progressiv energiafgift så forbrugsafhængige udgifter øges og faste udgifter i et vist 

omfang nedsættes.  

 

 

METODE 
 

I løbet af foråret og sommeren 2013 har konsulentfirmaet Advice A/S gennemført et 

litteraturstudie af eksisterende publikationer og undersøgelser, der belyser viden om 

energioptimering inden for privat boligudlejning. Hvidbogen er baseret på en kortvarig og 

fokuseret researchperiode, hvorfor indholdet ikke nødvendigvis er udtømmende.  

 

Foruden undersøgelser og publikationer er en række af branchens interessenter og rådgivere 

blevet interviewet med henblik på indhentning af viden, erfaringer og relevante cases, der 

kan belyse effekt og relevante virkemidler forbundet med energieffektivisering inden for 

privat boligudlejning. Desuden er der gennemført kvalitative undersøgelser blandt private 

udlejere og lejere i Sønderborg, og hovedresultaterne af disse undersøgelser indgår i 

hvidbogen.    

 

Redigeringen af hvidbogen er blevet støttet af projektets følgegruppe bestående af:  

 

 Graves Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen  

 Kirsten Gram-Hanssen, Seniorforsker fra Statens Byggeforeningsinstitut (SBi) 

 Vagn Holk Lauridsen, Sektionsleder Energieffektivisering og Ventilation på Teknologisk 

Institut og Centerleder for Videncenter for energibesparelser i bygninger. 
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 1. ENERGIOPTIMERING I PRIVAT 
BOLIGUDLEJNING 

 

Det private boligudlejningsmarked i Danmark er domineret af ældre byggeri, og der findes 

ikke et samlet overblik over, hvor mange og hvilke energiforbedringer der er foretaget. I 

dette kapitel beskrives indledningsvis de væsentligste karakteristika ved privat bolig-

udlejning. Dernæst rettes fokus mod energiforbruget, energistandarden og potentialer for 

forbedring i den privatejede del af udlejningsboligerne. Endelig gives et kvalificeret bud på 

omfanget af energioptimering.  

 

 

1.1 PRIVATE UDLEJNINGSBOLIGER I DANMARK 
 

Ifølge en opgørelse fra SBi udgør private udlejningsboliger omkring 1/6 af boligbestanden i 

Danmark. I alt findes der omkring 450.000 private udlejningsboliger, hvoraf de 245.000 

ifølge SBi kan defineres som egentlige udlejningsboliger. Det vil sige boliger i egentlige 

udlejningsejendomme med tre eller flere boliger, der har eget køkken – og som ikke er ejet 

af stat og kommune, eller er midlertidigt udlejede ejerboliger.7   

 

85 pct. af de private udlejningsejendomme er etageejendomme i muret byggeri, viser en 

opgørelse fra Velfærdsministeriet på baggrund af data fra BBR.8  

 

Andelen af private udlejningsboliger i forhold til den samlede boligmasse er størst i Hoved-

stadsområdet og i Aarhus, Aalborg og Odense. Omkring hver tredje private udlejningsbolig 

ligger i Hovedstadsområdet, mens private udlejningsboliger udgør omkring hver fjerde bolig 

i de tre største byer. Den mindste andel af private udlejningsboliger findes i de mindre byer, 

hvor der er tale om 19 pct. af det samlede boligudbud.  

 

Særligt på markedet for mindre boliger spiller privat udlejning en stor rolle. Af boliger på 

markedet, som er mindre end 50 kvm., udgør privat udlejning 42 pct., mens andelen er 30 

pct. for boliger mellem 50 og 80 kvm. Til gengæld udgør private udlejningsboliger kun en 

lille andel af de større lejeboliger over 110 kvm.9 

 

 
1.2 ENERGIFORBRUG OG OPTIMERINGSBEHOV 
 

I et energimæssigt perspektiv kan der overordnet skelnes mellem nyere og ældre byggeri, 

hvor linjen mellem de to trækkes i 1960’erne. Det skyldes, at der: 

  

 Fra 1961 for første gang bliver fastsat rammer for byggeriets energiforbrug i 

bygningsreglementet. 

 Fra 1960’erne sker et skift i byggeskik fra traditionelt murstensbyggeri til mere 

industrialiseret betonbyggeri.  
 
 
7 SBI (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.  
 
8 Velfærdsministeriet (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger.  
 
9 SBI (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 
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 Fra 1973 med energikrisen kom nyt fokus på varmeisolering. Siden er der sket en løbende 

skærpelse af energikravene i de følgende bygningsreglementer.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, viser en opgørelse fra Velfærdsministeriet fra 

200910, at hovedparten af de private lejeboliger findes i ejendomme af ældre dato. Langt over 

halvdelen af de private udlejningsboliger er således opført, før der første gang blev fastsat 

krav til bygningernes energiforbrug. En yderligere indikator på energistanden ses i 

fordelingen af private udlejningsboliger efter ibrugtagningsår/år for sidste ombygning, 

hvoraf det fremgår, at ca. en tredjedel er opført før 1950 og ikke har været igennem 

gennemgribende ombygninger siden da.  

 

Tabel 1: Private udlejningsboliger fordelt på år for ibrugtagning/ombygning (1.000 boliger) 

 

Periode 
Før 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1976 

1977 

1981 

1982 

1994 

1995 

2005 

Efter 

2006 
I alt 

Antal boliger 

(1.000)* 
182 86 30 73 9 38 30 12 460 

Boligareal  

(mio. m2)  

17 7 2 6 1 3 3 1 39 

Boliger fordelt 

på år for 

ibrugtagning 

/ombygning  

(1.000) 

94 65 25 77 19 87 79 16 460 

 

*Opgørelsen omfatter alle egentlige boliger. Boligtallet i kolonne ’I alt’ er inkl. boliger pr. 1. januar 2008 

er ubenyttede eller har uoplyste udlejningsforhold, hvorfor de anførte tal for de enkelte boligtyper ikke 

nødvendigvis summer op til totalerne. Kilde: Velfærdsministeriet (2009) 

 

En opgørelse fra SBi har vist, at sammenlagt 74 pct. af ejendommene er opført før 1960 og 

heraf hele 63 pct. før 1940. Især i København og Frederiksberg (90 pct.) og i Aarhus, Odense 

og Aalborg (78 pct.) er andelen af ejendomme opført før 1960 markant. I mindre provinsbyer 

er andelen også høj med 71 pct.. Den mindste andel af ejendomme fra før 1960 findes i det 

øvrige hovedstadsområde, hvor lidt over halvdelen af ejendommene er opført i denne 

periode.11 

 

Der findes ikke specifikke tal for energiforbruget i private udlejningsboliger. En måde at 

tilnærme sig en vurdering er at se på analyser og beregninger af energiforbruget i 

etageboliger som samlet kategori, eftersom det generelt kan antages, at energiforbruget i 

private udlejningsetageejendomme ikke adskiller sig i væsentlig grad fra etagebyggeriet som 

helhed inden for de forskellige byggeperioder.12  

 

SBi har i flere rapporter foretaget kalkuler af netto-enhedsforbruget til rumvarme og varmt 

brugsvand i etageboliger. I rapporten Danske bygningers energibehov i 2050 fra 2010 viste 

 
 
10 Velfærdsministeriet (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i boliger.  
 
11 SBI (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 
12 Velfærdsministeriet (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
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SBi’s kalkulering, at etageboliger samlet set har et energiforbrug tæt ved 40 Petra Joule13 eller 

ca. 10.500.000 mwh.14 I rapporten Varmebesparelse ved løbende energirenovering fra 201315 

har SBi kalkuleret det årlige energiforbrug til rumopvarmning og varmt vand på baggrund af 

statistiske data fra EMO. Opgjort i et nettoenhedsforbrug i KWh/kvm. viste beregningen 

følgende billede af energiforbruget fordelt på forskellige byggeperioder: 

 

Tabel 2: Kalkuleret nettoenhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i etageboliger 

 

Periode 
Før  

1890 

1890 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1972 

1973 

1978 

1979 

1998 

1999 

2006 

Efter 

2006 

Nettoenhedsforbrug 

kwH/kvm. pr. år 
152,5 155,3 158,3 149,4 133,9 122,5 109,8 85,2 61,8 

 
Kilde: SBi (2013): Varmebesparelse ved løbende bygningsrenovering frem til 2050 

 

Som det fremgår, indikerer kalkulen en klar generel sammenhæng mellem etageejendom-

mens alder, et større energiforbrug og en lavere energieffektivitet. Denne sammenhæng 

illustreres tydeligt af resultaterne af en statistisk analyse af energimærkningen for private 

udlejningsboliger, som Socialministeriet gennemførte i 201016, som er illustreret i figuren 

nedenfor. 

 

Figur 1: Energimærkning af private udlejningsboliger i ejendomme med mindst 7 boliger 

fordelt efter ibrugtagningsår og den procentvise fordeling på energimærke. (EMO 

registreringer 2008). 

 
Kilde: Socialministeriet (2010): Notat. Energistandarden i udlejningsboliger – statistisk set. 
 
 
13 Petrajoule (PJ) er en energienhed, der svarer til 1.000 terajoule (TJ), 1 mio. gigajoule (GJ), 1 mia. megajoule (MJ) og 278 mio. kilowatt-timer 
(KWh).  
 
14 SBi (2010): Danske bygningers energibehov  i 2050. Det beregnede forbrug var 37.880 TJ og Energistatistikkens opgørelse 38.667 TJ – 
altså en forskel på 787 TJ.  
 
15 SBi (2013): Varmebesparelse ved løbende bygningsrenovering frem til 2050. I modellen for enhedsforbrug indgår varmetab gennem 
bygningernes klimaskærm samt ved ventilation og til varmt brugsvand. Derudover er indgået gratis bidrag fra varmeafgivelse fra personer, 
elforbrugende installationer, solindfald gennem vinduer. 
 
16 Socialministeriet (2010). Notat. Energistandarden i udlejningsboliger – statistisk set. Datagrundlaget omfatter 1.000 private 
udlejningsejendomme med i alt 20.000 boliger. Det svarer til omkring 10 pct. af den samlede bestand af større private 
udlejningsejendomme.  
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Også denne figur viser en tydelig tendens til sammenhæng mellem ejendommenes alder og 

energistandarden. Jo ældre byggeri, jo lavere gennemsnitlig energistandard. Det store antal 

ældre ejendomme taget i betragtning kan vi derfor antage, at der er et stort potentiale for 

energioptimering i private udlejningsejendomme. Figuren viser også, at de løbende 

skærpelser til energikrav til nybyggeri siden 1961 har haft indvirkning. Særligt ses der et 

spænd mellem ejendomme fra henholdsvis før og efter 1981, hvilket hænger sammen med 

stramningen i bygningsreglementet med virkning fra 1979.  

 

En opgørelse fra Concito (2011)17 har vist, at blandt private udlejningsboliger opført før 1982 

er 100.000 boliger de seneste 25 år blevet væsentligt ombygget. Dette tal siger dog ikke 

noget om, hvor mange af disse ombygninger, der har inkluderet energirenoveringer.18  

 

Optimeringspotentiale i de enkelte bygningsdele 

En analyse fra Videncenter for energibesparelser i bygninger fra 2010 undersøgte 

energiforhold på baggrund af Energimærkeordningens database med energikonsulentens 

registreringer af etagebyggeriets konstruktioner.19 Analysen peger på følgende forhold for 

klimaskærmskonstruktioner:  

 

 Lofter: I bygninger opført før 1950 findes relativt mange dårligt isolerede lofter. For 

etagebygninger før 1972 er uisolerede ydervægge udbredt. 

 Ydervægge: For opførelsesperioderne frem til 1972 findes relativt mange uisolerede 

ydervægge og meget få etagebygninger har et isoleringsniveau over 200 mm.  

 Etageadskillelser mod kolde arealer: For opførelsesperioderne til og med 1978 forekommer 

uisolerede gulve ofte.  

 Vinduer: Andelen af vinduer med ældre termoruder er større end 70 pct. Der vurderes 

derfor at være et stort besparelsespotentiale med udskiftning til nye vinduer eller 

energiruder.  

 Varmeanlæg: Enstrengede centralvarmeanlæg forekommer stadig i etageejendomme og 

har en ringere energiudnyttelse end tostrengede anlæg. 

 

I forhold til tekniske installationer påpegede undersøgelsen et stort energibesparelses-

potentiale i udskiftning af ældre fjernvarmevekslere samt ældre og ineffektive varmekilder 

som gas – og oliefyrede kedler til nye varmekilder. Desuden påpegedes et potentiale for 

udskiftning til energibesparende cirkulationspumper med automatisk styring.  

 

Det skal understreges, at der naturligvis kan findes store variationer mellem de enkelte 

ejendomme inden for byggeperioderne i forhold til tilstanden på klimaskærms-

konstruktioner og tekniske installationer samt graden af ombygninger og forbedringer. Dertil 

kommer forskelle i forhold til det meget vigtige element, som udgøres af driftsindsatsen i 

ejendommen – fx i hvilket omfang, der prioriteres indregulering af installationer og drifts-

aktiviteter såsom monitorering af forbruget mv.20  

 
 
17 Concito (2011): Grøn byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme.  
 
18 Hertil kan bemærkes, at ombygningen i mange af disse ejendomme er sket i forbindelse med byfornyelsesindsats, hvor der har været 
særligt fokus på energi, og hvor eksempelvis mange vinduer er blevet udskiftet til termovinduer.  
 
19 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet. Der er tale om vurderinger i forhold til 
etagebyggeriet som helhed og analysen giver dermed udelukkende en indikation på forholdene i private udlejningsboliger. 
 
20 Velfærdsministeriet (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i boliger  
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1.3 FORSKELLIGE EJENDOMSTYPER – FORSKELLIGE 
ENERGIUDFORDRINGER 
 

Etageboligbyggeriet kan byggeteknisk opdeles i fem overordnede grundtyper21 på baggrund 

af teknik og materialebrug. Der knytter sig forskellige energimæssige udfordringer til de fem 

bygningstyper. 

 

 

 

TYPE 1: 1850–1890  

 

! Stort set enerådende frem til 1890'erne.  

! Grundmurede, massivt murede ydervægge. 

Indervægge i normaletager oftest af udmuret 

bindingsværk. Nederste etage (kælder) af 

grundmur.  

! Oftest vinkel/sadeltag dækket med tegl, skifer 

eller metal båret af trækonstruktion.  

! Etageadskillelser i bjælkelag. Trapper af træ.  

! Fundamenter udført af murværk.  

 

 

Energimæssige udfordringer 

I sin oprindelige form, der bl.a. omfatter vinduer 

med ét lag glas, er denne type energimæssigt utidssvarende. Som følge af energikrisen i 

1970’erne og den omfattende byfornyelsesindsats i de større byer er en del af disse 

ejendomme blevet delvist isoleret (udnyttede tagetager, vinduesbrystninger, fritstående gavle 

mv.) og har fået udskiftet vinduer med termoruder. Disse tiltag har medført en vis reduktion 

af energiforbruget, men der findes i dag en række forbedringsmuligheder i form af fx 

yderligere efterisolering (nye typer af indvendig efterisolering er under afprøvning), bedre 

vinduer (holdbarheds- og energi-mæssigt) og varmegenindvindingsinstallationer. 

Bygningsfysisk skal disse energibesparelses-foranstaltninger dog bruges med omtanke, 

således at bygningens fugtbalance ikke rykkes uhensigtsmæssigt (med fx skimmelsvamp og 

rådne, indmurede bjælkeender til følge), og således at der tages hensyn til bygningens 

arkitektoniske udtryk, der ofte spiller en stor rolle i en by-/gademæssig kontekst. 

 

   

 
 
21 De byggetekniske beskrivelser af typerne er hentet fra www.danskebygningsmodeller.dk og Engelmark, Jesper (2013): Dansk byggeskik. 
Etagebyggeriet gennem 150 år. Illustrationer ved Cadpeople. 
 
Vurderingerne af de energimæssige udfordringer er baseret på: Energikoncept.dk/referencekatalog; Energiguide – for fredede og 
bevaringsværdige bygninger / Bygningskultur Danmark 2010 (http://bygningskulturbutikken.dk/shop/vis.php?id=1083&kat=63); Dansk 
Arkitekturcenter (2011): Arkitektur & Energirenovering- Det murede byggeri fra 1920-1960; Bech-Nielsen, Claus mfl (2013).: Kvaliteter i 
almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne  
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TYPE 2: CA. 1890–1920 
 

! Den mest almindelige type frem til starten af 

1930’erne.  

! Massivt murede ydervægge. Hovedskillevæg og 

vægge omkring trapper er udført massivt murede. 

Indvendige vægge er oftest dobbelte brædde-vægge.  

! Oftest vinkel/sadeltag dækket med tegl, skifer eller 

metal båret af trækonstruktion.  

! Fundamenter og evt. kælderydervægge af beton. 

Etageadskillelser af bjælkelag. Jernbjælker kan være 

brugt ved bæring af karnapper og evt. som 

udstøbning i beton under baderum. Jernbjælkelag 

kan være brugt som sikring mod fugt og brand, fx 

over kældre.  

 

Energimæssige udfordringer 

Denne type har grundlæggende de samme 

energimæssige udfordringer som type 1, om end der ofte fra starten er indrettet boliger i 

tagetagen, som måske ikke er efterisolerede med mindre der er foretaget tagudskiftning. 

Desuden kan karnapper være problematiske i forhold til kuldebroer, bl.a. på grund af tynde 

ydervægge og indbyggede bærejern. 

 

 

 

TYPE 3: 1920–1940 

 
 

! Udbredt i 1930’erne.  

! Massivt murede ydervægge. Vinduer er større end tidligere og kan være placeret i og 

omkring hjørner. Derfor indgår i ydervægge en del jernkonstruktioner. Indervægge er 

udført af murværk som dobbelte bræddevægge og som opmuret af cementbaseret 

plademateriale omkring baderum.  

! Karnapper og altaner er almindeligt forekommende.  

! Trapper udført af præfabrikerede trin og reposer af beton.  

! Tagdækning af tegl og desuden pap og cementbaserede plader. Brug af fladere 

taghældning.  

! Fundamenter og kælderydervægge af beton.  
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! Etageadskillelser af jernbjælkelag på grund af karnap – og altankonstruktioner samt 

baderum.   

! Fundamenter og evt. kælderydervægge (evt. også kælderindervægge) af beton. 

Etageadskillelser af bjælkelag. Jernbjælker kan være brugt ved bæring af karnapper og evt. 

som udstøbning i beton under baderum. Jernbjælkelag kan være brugt som sikring mod 

fugt og brand, fx over kældre.  

 

Energimæssige udfordringer  

Denne type har grundlæggende de samme energimæssige udfordringer som type 1og 2. Men 

ydervæggene er i denne bygningstype typisk tyndere og dermed energimæssigt dårligere. 

Det gør til gengæld efterisolering mere oplagt, og hvis der vælges en udvendig isolering, vil 

en rekonstruktion eller parafrase ofte være en arkitektonisk acceptabel løsning, når der er 

tale om pudsede facader. I denne bygningstype introduceres til gengæld jernvinduer, der 

energimæssigt set er problematiske på grund af forekomsten af kuldebroer. Udover 

hjørnevinduespartier med indbyggede jernkonstruktioner (og dermed kuldebroer) kan det 

give en række byggetekniske udfordringer ved en energirenovering. Tagetagen er grundet 

den lave taghældning vanskelig at efterisolere, uden at taget samtidig skiftes. Type 3 er 

således generelt dén af de fem grundtyper, som er vanskeligst at opgradere energimæssigt. 

 

 

 

TYPE 4: 1940–1960 
 

! Begynder at vinde indpas i 1930’erne og er 

almindelig frem til 1960’erne.  

! Massivt murede ydervægge. Indervægge er 

udført af murværk som dobbelte brædde-

vægge og som opmuret af cementbaseret 

plademateriale omkring baderum. Murede 

skillevægge bliver mere almindelige.  

! Store vinduer benyttes stadig, men brug af 

frit hængende hjørnepartier ophører.  

! Fundamenter og kælderydervægge af beton.  

! Etageadskillelser i beton i form af jern-

betonplader eller hulstensdæk.  

! Enetrapper af beton med præfabrikerede løb 

og reposer.  

! Tagdækning af tegl og desuden pap og 

cementbaserede plader. Fladere taghældning udgår.  

 

Energimæssige udfordringer  

I denne type introduceres forsatsløsninger til vinduer og efterhånden også hulmure. Mange 

af de åbne altaner er gennem årene blevet inddækket med glas, der har udvidet boligarealet. 

Det har givet beboerne en bedre bolig, men energimæssigt er det uhensigtsmæssigt, hvor 

den inddækkede altan mere eller mindre indgår i det opvarmede areal, da der kan fore-

komme kuldebroer ved altaner (som i type 3). Energirenoveringsmæssigt er det typisk 

løsninger som efterisolering af facader (ved indblæsning i hule mure eller indvendig/-

udvendig ved massive facader) og tagetager samt udskiftning af vinduer, der tages i 

anvendelse. Desuden kan arkitekturen ofte gøre udvendig efterisolering problematisk.  
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TYPE 5: 1960–2000  
 

 
! Den bærende konstruktion består udelukkende af beton over jord af præfabrikerede 

elementer.  

! Bærende ydervægge er af sandwichelementer, men kan også forekomme med skalmur.  

! Ikke-bærende indervægge er af letbeton og/eller udført som træskeletkonstruktioner med 

gipspladebeklædning.  

! Dæk og trapper er typisk båret af afstivende tværgående skillevægge med en mindre andel 

stabiliserende og langsgående skillevægge.  

! I det tidlige byggeri fremstår denne type typisk med fladt tag med flere lag pap via 

varmeisoleringsmateriale eller som let trækonstruktion. Senere blev rejste tag med 

cementplader eller pap på træunderlag igen almindelige. Også med brug af falstagsten af 

beton eller tegl.  

 

Energimæssige udfordringer  

Den håndværksmæssige opbygning og udførelse er i denne type erstattet af industrialiserede 

og modelopbyggede byggeelementer. Energieffektiviseringsmæssigt er der væsentlige 

potentialer i disse bygninger på grund af spinkle konstruktionstykkelser. Desuden er det 

langt nemmere at arbejde med industrielt fremstillede energiløsninger, som spiller godt 

sammen med den oprindelige byggeteknik og arkitektur.  

 

 

 

 
INSTALLATIONSFORBEDRINGER PÅ TVÆRS AF BYGNINGSTYPER 
 

Ud over de bygningsfysiske udfordringer og løsninger vil alle de nævnte fem typer løbende 

have behov for opgradering af installationer, der generelt har langt kortere levetid end 

bygningskroppen. Samtidig bliver installationer hurtigere forældet som følge af 

omfattende produktudvikling. Fordelen ved at energioptimere mest muligt ved hjælp af 

installationer er, at det ofte kan ske uden at bygninger tager skade – byggeteknisk eller 

arkitektonisk. Til gengæld kræver installationer meget drifts-opmærksomhed for at yde det 

forventede, mens bygningsfysiske tiltag ofte kan ’passe sig selv’.  
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1.4 POTENTIALE FOR ENERGIBESPARELSER 
 

En række rapporter har de seneste år kalkuleret energibesparelsespotentialet som betydeligt 

for etageboliger.22 Kalkuleringerne peger samstemmende på, at energibesparelsespotentialet, 

i tråd med gennemgangen af energistandarden ovenfor, er størst i den ældre del af etage-

byggeriet fra før 1950 – hvor størstedelen af de private udlejningsboliger er opført. Når det 

kommer til enkelte bygningsdele i klimaskærmen, har kalkuleringerne vist, at potentialet er 

størst i forhold til ydervægge og vinduer og dernæst gulve og fundamenter. I forhold til et 

scenarium med en tilbagebetalingstid på 15-25 år peger analyserne på et overordnet 

besparelsespotentiale for etageboliger i et leje mellem 9.643 terajoule og 22.650 terajoule.  

 

Det skal dog understreges, at der er tale om teoretiske potentialeanalyser, og at der derfor til 

den følgende gennemgang skal knyttes det forbehold, at analyserne ikke tager højde for de 

barrierer, som der i praksis kan være for at opnå de kalkulerede besparelser. Der kan bl.a. 

peges på den væsentlige modificerende faktor i effekten af brugeradfærd. Eksempelvis i form 

af de såkaldte prebound- og rebound-effekter, der har været påvist i forskellige 

undersøgelser.23 Beboere i dårligt isolerede bygninger har ofte en lavere indetemperatur og 

derfor også op til 30 pct. lavere energiforbrug end beregningerne forudsætter (prebound-

effekt). Omvendt har de fleste beboere efter en energirenovering ofte en højere 

indetemperatur og dermed et højere energiforbrug, end beregningerne forudsætter 

(rebound-effekt). Rebound-effekten kan betyde, at op til 20 pct. af de potentielle besparelser 

omsættes i øget forbrug. Der mangler i dag metoder, som kan håndtere problemstillingen 

med forskellen mellem det kalkulerede og det faktiske forbrug.  

 

 

1.4.1 SAMLEDE POTENTIELLE ENERGIBESPARELSER 
 

I rapporten ”Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri” fra 2009 opstiller SBi tre 

forskellige renoveringsscenarier ud fra andelen af de enkelte bygningsdele, der forbedres.  

Resultaterne nedenfor er fra det første scenarium, som tager udgangspunkt i investeringer i 

energibesparende foranstaltninger med en forventet rentabilitet inden for en periode på 15-

25 år.24 Analysen når frem til et samlet årligt energibesparelsespotentiale på 9.642 terajoule 

(TJ).  

 

 

 
 
22 SBi (2009): Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri. SBi (2010): Danske bygningers energibehov  i 2050. Videncenter for 
energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet.  
 
Fælles for beregningerne i de tre analyser er, at de bygger på informationer om den eksisterende bygningsmasses isoleringsstandard og 
arealopgørelser udtrukket fra Energimærkeordningens database med opgørelse af isoleringsstandard og arealer af konstruktioner 
kombineret med BBR udtræk på det opvarmede etageareal og ekstrapoleret til repræsentative værdier for bygningsmassen i Danmark. 
Fælles for beregningerne er også, at forbedringsandelen for vinduer er sat højt, da levetiden er kortere, og vinduer er lette at udskifte eller 
renovere. Kompleksiteten er omvendt større i at efterisolere ydervægge og gulve, og derfor er andelen, der realistisk kan forventes at blive 
forbedret, sat lavere. 
 
Det understreges i de tre rapporter, at det reelle besparelsespotentiale dels kan begrænses ved, at nogle konstruktioner kan være renoveret 
siden opførelsen, eller at eksempelvis ydervægge kan være udført med relativt stor isoleringstykkelse. Dels ved forekomsten af forskellige 
tekniske, arkitektoniske og økonomiske barrierer i bygningerne. 
 
23 Se fx Gram Hanssen, Kirsten et. al. (2012): Air-to-air heat pumps in real life: Are potential energy savings achieved or transformed into 
increased comfort? Og Sunnika-Blank, Minna & Galvin, Ray (2012): Introducing the prebound effect: The gap between performance and 
actual energy consumption. 
 
24 I scenariet er regnet med en forbedringsandel på de enkelte bygningsdele som følger: Ydervægge: 75 pct., Tage: 75 pct., Gulve: 25 pct., 
Vinduer: 100 pct.  
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Tabel 3: Samlede Energibesparelsespotentialer i TJ og pct. ved gennemførelse af 

energibesparende foranstaltninger i etageboliger fordelt på perioder 

 

Periode 
1850 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1972 

1973 

1978 

1979 

1998 
I alt 

Potentiale i TJ 4.052 2.508 1.038 1.161 360 524 9.643 

Potentiale i 

pct. af 

energiforbrug 

 

32 % 33 % 30 % 19 % 22 % 20 %  

 

Kilde: SBi (2009): Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri 

 

Analysens kalkulering af energibesparelsespotentialer for tekniske installationer med 

udgangspunkt i energimærkekonsulenternes forslag til forbedringer25 viste, at de største 

potentialer findes inden for udskiftning af varmeanlæg og kedel (1.563 TJ) samt 

vandinstallationer (239 TJ). Potentielle besparelser i forhold til installationer og klimaskærm 

kan dog ikke sammen-lægges. Besparelser vedrørende installationer vil have større effekt, 

hvis klimaskærmen ikke allerede er opgraderet. Når først klimaskærmen er forbedret, vil den 

procentvise besparelse, der kan opnås ved forbedring af installationer, være nogenlunde 

uændret, men i absolutte tal vil den være reduceret på grund af lavere energibehov.26  

 

Samtidig skal det i forhold til energibesparelsespotentialet ved installationer understreges, at 

driftsindsatsen i ejendommene, eller mangel på samme, til enhver tid vil indgå som en helt 

afgørende modificerende faktor i forhold til graden af realisering af potentialerne. Energi-

styring, videnopbygning hos beboere og driftspersonale samt forholdsvis små investeringer 

som udskiftning af termostatventiler, indregulering og automatik kan således have en stor 

effekt.27 En spørgeskemaundersøgelse fra SBi omkring miljøstyret bygningsdrift blandt 

ejendomsadministratorer i etageejendomme peger eksempelvis på erfaringsmæssige 

besparelseseffekter i forhold til energiforbruget i en ejendom på mellem 10 og 20 pct. ved 

energistyring.28 

 

I analysen Danske bygningers energibehov i 205029 fra 2010 har SBi beregnet energi-

besparelsespotentialer i forskellige kategorier af den danske bygningsmasse. Beregningen på 

det mindst vidtrækkende scenarium30 viste en årlig potentiel energibesparelse på 22.650 TJ 

for etagebyggeriet med følgende potentielle årlige energibesparelser i kWh/kvm. i forhold til 

rumvarme og varmt vand:  

 

 
 
25 SBi (2009): Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri. Beregningerne er foretaget via ekstrapolation af registrerede 
besparelser i energimærkede bygninger til den samlede bygningsmasse. 
 
26 SBi (2012: 09): Task force. Netværk for energirenovering. Indsamling og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af 
eksisterende bygninger.   
 
27 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
28 SBi (2008:15): Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme – under forskellige ejerformer 
 
29 SBi (2010:56): Danske bygningers energibehov i 2050. 
 
30 Ydervægge: 50 pct., Lofter: 75 pct., Gulve: 50 pct., Vinduer: 75 pct., Ventilation 75 pct./50 pct. (For byggeperioderne 1999-2006 og efter 
2007 er anvendt en lavere forbedringsandel for ventilation med varmegenindvinding og solvarmeanlæg, da andelen der allerede har dette 
installeret formodes at være større). Varmt brugsvand: 50 pct. 
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Tabel 4: Potentielle årlige energibesparelser i kWh/kvm fordelt på byggeperioder 

 

Periode  
Før 

1850 

1850 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1972 

1973 

1978 

1979 

1998 

1999 

2006 

Efter 

2007 

Energi-
besparelser i 
kWh/kvm 

65,0 59,8 63,0 54,8 46,7 42,6 43,7 38,0 21,4 

 

Kilde: SBi (2010:56): Danske bygningers energibehov  i 2050 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger har i analysen ”Energirenovering af etage-

byggeriet” (2010) 31 kalkuleret potentialet for energibesparelser i etagebyggeriet ud fra et 

scenarium med forbedringer, der svarer til Videncentrets anbefalinger for isoleringstykkelser 

og vinduesløsninger. Beregningerne viste et samlet årligt energibesparelsespotentiale på ca. 

2.940.000 MWh (10,7 PJ) svarende til ca. 28 pct. af det nuværende forbrug til rumvarme og 

varmt brugsvand.  

 

 

1.4.2 POTENTIELLE BESPARELSER I ENKELTE BYGNINGSDELE 
 

Angående energibesparelsespotentialet i de enkelte bygningsdele viser beregningerne fra 

både SBi og Videncenter for energibesparelser i bygninger, at potentialet er markant størst 

for ydervægge og vinduer, og særligt for bygninger opført før 1950. SBi når frem til følgende 

beregnede besparelsespotentiale for forskellige tiltag opgjort i TJ og fordelt på perioder.  

 

Tabel 5: Besparelsespotentiale ift. enkelte bygningsdele fordelt på perioder opgjort i TJ 

 

Periode 
1850 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1972 

1973 

1978 

1979 

1998 

Tag  604 491 126 287 47 0 

Gulv 85 64 38 32 0 0 

Ydervægge 2.123 1.210 466 75 28 40 

Vinduer 1.240 745 408 768 284 484 

I alt  4.052 2.510 1.038 1.162 359 524 

 

Kilde: SBi (2009): Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri 

 

Samme billede går igen i Videncenter for energibesparelser i bygningers beregninger. 

Nedenstående tabel viser, hvordan potentialet målt i MWh fordeler sig på de enkelte 

bygningsdele fordelt på byggeperiode:  

 

 

 
 
31 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet. Scenariet bygger på følgende 
besparelsesandele: Ydervægge: 75 pct., Tage: 80 pct., Gulve: 50 pct., Vinduer: 90 pct.  
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Tabel 6: Samlet energibesparelse til rumopvarmning i etagebyggeri fordelt på bygningsdele 

og byggeperioder (MWh) 

 

MWh Ydervægge Lofter Terrændæk Vinduer Total 

Grænse eksis. 
isolering 
 
Andel der 
renoveres 
 
Ny isolering/U-
værdi 

100 mm 
 
 

75 % 
 
 

+300 

125 mm 
 
 

80 % 
 
 

+300 

100 mm 
 
 

50 % 
 
 

til 300 

2,0 
 
 

90 % 
 
 

1,4 

Alle tiltag 

Før 1850 11.314 2.872 1.828 7.721 23.735 

1850-1930 550.604 176.355 103.697 305.527 1.136.183 

1931-1950 338.133 102.826 74.857 179.011 694.827 

1951-1960 146.211 27.377 36.731 98.557 308.876 

1961-1972 148.190 42.916 40.965 207.780 439.851 

1973-1978 29.464 11.300 11.865 81.643 134.272 

1979-1998 30.614 8.561 7.991 151.143 198.309 

1999-2006 - - - 5.012 5.012 

2007-  - - - 282 282 

Total 1.254.531 371.209 277.935 1.036.677 2.941.352 

 

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger (2010): Energirenovering af etagebyggeriet 

 

 

1.5 ØKONOMISK BESPARELSESPOTENTIALE 
 

SBi har foretaget en beregning af det økonomiske besparelsespotentiale i etagebyggeriet 

som helhed i rapporten ”Danske bygningers energibehov i 2050”. Beregningen inkluderer 

klimaskærmskomponenter (ydervægge, lofter, gulve, vinduer) og visse installationer (bl.a. 

ventilationsanlæg med varmegenindvinding). Nedenstående tabel viser det økonomiske 

potentiale for etageboliger i form af energibesparelsesprisen32 opgjort i forhold til direkte 

omkostninger og marginale omkostninger33 ved gennemførelse af det mindst vidtrækkende 

scenarium, der blev skitseret oven for. Disse beregninger er dog baseret på teoretiske 

besparelsespotentialer, der som tidligere nævnt ikke altid kan realiseres, idet beboerne ofte 

tilpasser deres varmekomfort efter bygningens energistandard. Mange holder således 

indendørstemperaturen lavere, end beregningerne forudsætter, før en energirenovering – og 

højere efter. De realiserbare besparelser i kWh og i kroner vil derfor ofte være en hel del 

lavere end de teoretiske.  
 
 
32 Energispareprisen er omkostningen ved at spare en kWh via tiltaget (kr/kWh). Energispareprisen er baseret på en totaløkonomisk 
nutidsværdibetragtning, der tager højde for levetid, restværdi og finansieringsudgifter. Desuden tager energisparepris højde for 
energipriser og renoveringsgrad renoveringsgrad – det vil sige den procentvise andel af anlægsudgifterne, der under alle omstændigheder 
findes i de renoveringsarbejder, hvor energitiltag typisk vil indgå. DTU Byg (2008): Energibesparelser i bygninger i den offentlige sektor. 
BYG DTU R-184 
 
33 De marginale omkostninger udgør de ekstra omkostninger, der er forbundet med at energirenovere i forbindelse med et vedligeholdelses 
eller forbedringsbehov.  
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Tabel 7: Total energibesparelsespris i kr/kWh fordelt på direkte omkostninger og marginale 

omkostninger 

 

Periode 
Før 

1850 

1850 

1930 

1931 

1950 

1951 

1960 

1961 

1972 

1973 

1978 

1979 

1998 

1999 

2006 

Efter 

2006 

Direkte omkostninger 25 22 19 17 18 16 17 22 18 

Marginale 
omkostninger 

 
15 

 
13 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 

Kilde: SBi (2010:56): Danske bygningers energibehov  i 2050 

 

Et alternativt bud på potentialer specifikt i private udlejningsboliger findes i Concito (2011)34, 

som når frem til, at potentialet for private etageudlejningsboliger set i forhold til et 

scenarium, hvor de energibesparende tiltag kan tilbagebetales ved hjælp af energi-

besparelser inden for 15-25 år, er 1267 TJ med en direkte omkostning på 8.315 mio. kr. og 

marginale omkostninger på 1.369 mio. kr. Hertil vurderes, at potentialet er yderligere tre 

gange så højt for boliger, der er taget i brug/sidst ombygget før 1950, som udgør en stor del 

af de private udlejningsboliger sammenlignet med boliger opført efter denne periode.35 

 

 
1.6 ENERGIEFFEKTIVISERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING: 
OMFANG OG AKTIVITETSNIVEAU 
 

En ting er potentialer, noget andet er den reelle aktivitet og realisering af potentialerne. Det 

er ikke muligt at skabe et eksakt overblik over det nuværende omfang af energi-

effektiviseringsaktiviteter inden for privat udlejning. Og der findes ligeledes meget 

begrænset viden om præcis hvilke typer forbedringer, der investeres i.36 Forskellige 

undersøgelser har dog peget på tendenser i forhold til aktiviteten og viser samlet et noget 

broget billede.  

 

SBi-undersøgelsen Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse fra 2008 omkring 

bygningsejeres investeringer i deres ejendomme i områder, hvor der har været gennemført 

bygningsfornyelse i perioden 2000-2006 kunne bl.a. konkludere, at der for private udlejeres 

vedkommende primært var blevet investeret i boligforbedringer uden energiformål.37  

Erfaringerne fra de nøglepersoner, der er blevet interviewet i forbindelse med udarbejdelsen 

af hvidbogen, er, at det er sjældent, at der gennemføres store, gennemgribende 

renoveringer. Hovedparten af aktiviteten er centreret omkring enkelte lejligheder i 

forbindelse med ind- og udflytning. Ifølge Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 kan udlejer 

vælge at fastsætte lejen efter princippet om ’det lejedes værdi’, hvis udlejeren har foretaget 

en gennemgribende forbedring/modernisering i forbindelse med genudlejning – og disse 

 
 
34 Concito (2011): Grøn byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme.  
 
35 Beregningen er baseret på, at private udlejningsboliger udgør 18 pct. af den samlede bygningsmasse, og at 73 pct. af disse boliger er 
etageboliger.  

36 Tænketank for bygningsrenovering (2013): Fokus på bygningsrenovering – 7 initiativer fra byggebranchen. 
 
37 SBi (2008: 06): Evaluering af helhedsorienteret bygningsfornyelse.  
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forbedringer har medført ’en væsentlig forøgelse af lejlighedens brugsværdi’.38 Selvom tiltag 

under § 5, stk. 2-ordningen ikke nødvendigvis skal indebære energiforbedrende tiltag, kan 

det være tilfældet, og derfor er det relevant at se på omfanget af brugen af ordningen.  

 

Velfærdsministeriet har i 2009 i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark gennemført 

en undersøgelse af brugen af § 5, stk. 2-renoveringer blandt private udlejere.39 Ligeledes har 

SBi undersøgt brugen af ordningen.40 Samlet set tegner de to undersøgelser følgende billede: 

 

 Kendskabet er udbredt og størst i de største byer. Brugen er ligeledes størst i de større 

byer og desuden i regulerede ejendomme, samt i ejendomme opført før 1940.  

 Især de større professionelle udlejere med mange og større ejendomme benytter ordningen 

og benytter den desuden i forhold til en større andel af deres ejendomme end mindre 

udlejere.  

 Velfærdsministeriet skønner i deres undersøgelse de samlede investeringer i perioden 

2000-2006 til at være 3-4 mia. kr., og at udlejerne i gennemsnit havde brugt 4.080 kr. pr. 

kvm.  

 

Energioptimerende driftstiltag 

En anden indikator kan findes i det omfang, energioptimering indgår i den daglige drift i 

form af eksempelvis energistyring. SBi-undersøgelsen Miljøstyret bygningsdrift i danske 

boligejendomme – under forskellige ejerformer41 konkluderer, at der flere steder er blevet 

gennemført tiltag med en besparelseseffekt på mellem 10-30 pct. Generelt vurderer SBi dog, 

at potentialerne langt fra udnyttes. Blandt andet fremhæves følgende tendenser:  

 
 Miljøforhold er ikke i fokus i driften af hovedparten af boligejendommene og inddrages 

sjældent på praktisk og strategisk niveau.  

 Kun hver tiende administrator vurderer, at der benyttes energistyring i hovedparten af de 
ejendomme, de administrerer.  

 I op mod en tredjedel af de ejendomme, som administreres, foregår der ikke løbende 
optimering af varmeanlæg – og i omkring hver femte ejendom er der ikke løbende tilsyn 
med forbruget.  

 Miljø- og energirelateret rådgivning rettet mod beboere, efteruddannelse af personale, 
anvendelse af grønne regnskaber og andre miljøtiltag foretages sjældent.  

 Dertil skal tilføjes, at i administratorernes vurderinger af omfang af tiltag svarer relativt 
mange ’ved ikke’. Det indikerer, at manglende viden og overblik blandt administratorerne 
omkring evt. energitiltag kan være udbredt.  

 

   

 
 
38 Det gælder, hvis udlejeren har gennemført forbedringer for mere end 1.904 kr. pr. m2 eller mere end 217.772 kr. i alt (2008-niveau). 
 
39 Velfærdsministeriet (2009): Anvendelse af § 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven  - resultater af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen 
var baseret på en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 901 private udlejningsejendomme beliggende i 96 kommuner.39 hver med 
mere end 7 boliger I alt 21.069 boliger som enten var beliggende i etagebygning, række-, kæde-, eller dobbelthus.  
 
 
40 SBi (2008: 01): Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.  
 
41 SBi (2008:15): Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme – under forskellige ejerformer 
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1.7 EFFEKT 
 

Ligesom det er vanskeligt at skabe et klart billede af aktiviteten, er det generelt vanskeligt at 

skabe et klart billede af effekterne af energirenovering. Det gælder også inden for etage-

boliger og privat udlejning. Som det påpeges af SBi42, mangler der systematisk viden-

opsamling omkring effekterne af energirenoveringsprojekter, som gør det muligt at vurdere 

de realiserede besparelser, økonomi og tilfredshed med tiltagene.  

 

Der findes case-eksempler på energioptimeringer i etagebyggeri, som har medført væsentlige 

energibesparelser. Et eksempel er best practice case-samlingen fra Energirigtig og Sund 

renovering, som er et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Arkitekthøjskolen i 

Aarhus med deltagelse ingeniørfirmaet Esbensen samt Ellehauge og Kildemoes.43 Her nævnes 

bl.a. eksempler på energibesparelser på op til 66 kwH/år for etageejendomme fra 

byggeperioden før 1920’erne.  

 

Der findes desuden en del cases for forskellige dele af bygningsmassen, hvor 

energibesparelsespotentialet er teoretisk beregnet. Et nyligt eksempel er vinderen af 

RENOVER-prisen 2013, Ryesgade 30 A-C, hvor der er gennemført bygge- og 

installationsmæssige tiltag med en beregnet reducering af energiforbruget på 73% .44  

Sådanne beregninger er dog netop baseret på standardbetingelser, og en svaghed er derfor 

som nævnt, at beregningerne derved fx ikke tager højde for effekten af brugeradfærd. Der er 

kun gennemført et meget begrænset antal egentlige evalueringsprojekter med dybdegående 

evalueringer af opnåede energibesparelser, økonomi, brugertilfredshed mm. 

 

Der afsættes typisk ikke ressourcer til at evaluere helt ”normale” projekter med udskiftning af 

ruder og efterisolering. I de gennemførte evalueringsprojekter, som typisk finansieres via 

forskningsmidler, er det desuden svært at adskille økonomien i energidelen fra den 

overordnede renovering, som denne som oftest indgår i. Derfor konstaterer SBi, at det 

generelt heller ikke er muligt at finde økonomiske nøgletal på, hvad energirenovering 

isoleret set koster. Og det er ikke muligt at uddrage generelle resultater fra de få projekter, 

der er evalueret.45    

 
 
42 SBi (2012: 09): Task force. Netværk for energirenovering. Indsamling og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af 
eksisterende bygninger.  
 

43 Ingeniørhøjskolen Aarhus, Arkitektskolen Aarhus (2009): Energirigtig og sund renovering, Idékatalog  
 
44 Kilde: Renover.dk 
 
45 SBi (2012: 09): Task force. Netværk for energirenovering. Indsamling og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af 
eksisterende bygninger. Se Bilag for case-eksempler på effekter af energirenovering inden for etageboligbyggeri.  
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 2. REGULERING OG RAMMEVILKÅR 
 

Boligområdet er præget af regulering og lovgivning, der sætter rammer for energioptimering 

i privat boligudlejning. I dette kapitel gennemgås kort reguleringen af lejeforhold og 

forbedringer, herunder fastsættelse af husleje, samt offentlig regulering af energioptimering 

i bygninger. Til sidst rettes fokus mod de konsekvenser, som reguleringen kan have for 

gennemførelsen af energioptimerende forbedringer i private udlejningsboliger. 

 

 

2.1 REGULERING AF LEJEFORHOLD OG FORBEDRINGER 
 

Forholdet mellem udlejer og lejer reguleres af Lejeloven og desuden af Boligreguleringsloven 

i de kommuner, der har valgt, at lejen fastsættes efter reglerne for omkostningsbestemt 

leje.46 I hver kommune behandler og afgør huslejenævn sager om uenigheder mellem udlejer 

og lejer i privat udlejning ud fra Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser. 

Huslejenævnene fastlægger det lokale huslejeniveau og behandler bl.a. sager omkring 

størrelse af leje, regulering af vand- og varmeregnskaber, varsling af lejeforhøjelser som 

følge af forbedringer i lejemålet samt rimeligheden af aftaler omkring forbedringsarbejder. 

Desuden kan huslejenævnet i begrænset omfang fungere som godkendelsesmyndighed ved 

fx forbedringstiltag.47 I kommuner, hvor der er nedsat mere end et nævn, skal nævnene 

samarbejde om fælles retningslinjer i sagsbehandlingen. 

 

Lejere i ejendomme med mindst seks beboelseslejemål har ifølge Lejeloven ret til at vælge en 

beboerrepræsentation, som har ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for 

ejendommens drift med udlejer. Herunder har beboerrepræsentationen ret til at vurdere, 

tiltræde eller gøre indsigelse mod projekter, der indebærer lejeforhøjelse af en vis størrelse. I 

ejendomme med 3-5 beboelseslejemål har lejerne i fællesskab samme beføjelser som 

beboerrepræsentationen i større ejendomme. Her vælges en talsmand, der repræsenterer 

lejerne over for udlejeren. 

 

I henhold til Boligreguleringsloven fastsættes der i regulerede kommuner en såkaldt 

”omkostningsbestemt husleje” for boliger i ejendomme med mindst syv lejligheder. I 

ejendomme med færre lejligheder fastsættes lejen ud fra en sammenligning med tilsvarende 

lejemål, hvor lejen er omkostningsbestemt.48 Den omkostningsbestemte leje er beregnet til at 

dække de nødvendige driftsudgifter for ejendommen – herunder skatter, afgifter, 

renholdelse, forsikring og administrationsbidrag samt et rimeligt afkast til udlejer. Desuden 

afsættes en del af lejen til vedligeholdelseskonti. 

 

I ikke-regulerede kommuner fastsættes lejen efter ’det lejedes værdi’ ud fra en 

sammenligning med sammenlignelige lejemål i området. Lejer kan forlange lejen nedsat til 

’det lejedes værdi’, hvis lejen i væsentlig grad overstiger dette niveau.  

SBi har foretaget en opgørelse af fordelingen af private udlejningsboliger ud fra den 

huslejeregulering, de er underlagt.  
 
 
46 En opgørelse fra Grundejernes Investeringsfond fra 2011 viser, at der er tale om 78 ud af 98 kommuner, der er omfattet af reguleringen. 
Det svarer til 90 pct. af alle private udlejningsboliger. http://gi.dk/Huslejenævn/Sider/Adresser.aspx.  
 
47 www.borger.dk 
 
48 Omkostningsbestemt leje gælder ikke for boliger i private udlejningsejendomme taget i brug efter 1991, hvor lejen enten reguleres efter 
et nettoprisindeks eller med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. 
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Tabel 8: Private udlejningsboliger fordelt på, hvilken huslejeregulering de er underlagt, og på 

kommunegrupper 

 

 
Potentielt 

regulerede 

Uden for reg. 

i komm. med 

reg. 

Ureg. 

kommuner 

Ikke selv-

stændige 
I alt Antal 

Kbh. Frb. 83 % 12 %  5 % 100 % 92,970 

Øvrige 

Hovedstadsomr. 
62 % 22 % 7 % 9 % 100 % 44.635 

Odense, Aarhus, 

Aalborg 
57 % 34 %  9 % 100 % 76.790 

Provinsbyer > 

15.000 
42 % 49 % 4 % 5 % 100 % 111.960 

Øvrige kommuner 13 % 50 % 34 % 3 % 100 % 125.660 

Alle 47 % 36 % 11 % 6 % 100 % 452.015 

Antal 211.820 164.645 50.325 25.225 452.015  

 

Kilde: SBI (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 

 

Som det fremgår af oversigten, er der store geografiske forskelle. Graden af potentiel 

regulering er størst i København og det øvrige hovedstadsområde, mens den er mindst i de 

mindre byer i provinsen og øvrige kommuner.  

 

Lejeretligt skelnes der mellem indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder samt 

forbedringsarbejder. Indvendige vedligeholdelsesarbejder skal opretholde boligernes 

oprindelige standard ved indflytning og finansieres via opsparing på vedligeholdelseskonti, 

som lejeren løbende betaler ind til via huslejen. Sådanne arbejder medfører derfor ikke 

huslejeforhøjelse.  

 

Lejelovens § 58 giver derimod udlejer mulighed for at opkræve en lejeforhøjelse, der 

modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi, når der er foretaget forbedringer af en ejendom, 

som tilfører lejemålet kvaliteter ud over, hvad lejeren ifølge lejekontrakten har krav på. I 

praksis vil energiforbedrende tiltag blive vurderet som forbedringer, hvis de af huslejenævnet 

vurderes at forøge det lejedes brugsværdi for lejeren. Som udgangspunkt skal lejeforhøjelsen 

kunne give en passende forrentning af den udgift, der er forbundet med forbedringen, samt 

dække afskrivning og udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring m.v. Omvendt vil 

lejestigningen som følge af energiforbedrende tiltag typisk blive helt eller delvist modsvaret 

af en lavere energiudgift (varme- og elregning) for lejeren. 

 

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 om fastsættelse af lejen efter ’det lejedes værdi’ i 

forbindelse med forbedringer, der foretages ved genudlejning, vil normalt give mulighed for 

at beregne en højere leje end summen af den hidtidige leje plus en forbedringsforhøjelse for 

de gennemførte forbedringer. Det skal dog bemærkes, at der ikke stilles krav om, at 

forbedringerne skal være af en bestemt type, fx energieffektiviserende tiltag.49  

 

 
 
49 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
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I praksis sker mange forbedringsarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, 

hvorved der skal ske en opdeling af udgifterne til vedligeholdelse og forbedring. Udgifter til 

vedligeholdelse dækkes som nævnt via de henlagte midler, mens udgifter til forbedring kan 

dækkes via huslejeforhøjelse. Den relative fordeling af udgifterne vurderes af huslejenævnet, 

ligesom der skal beregnes et fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse. Det er dog ikke 

beskrevet, hvordan fordelingen skal fastsættes, og der kan være vidt forskellig 

vurderingspraksis blandt huslejenævnene. Eksempelvis kan fradraget for sparet 

vedligeholdelse ved udskiftning af vinduer variere meget. I de større byer er fradraget typisk 

standardiseret og ligger på omkring en tredjedel i eksempelvis København og Frederiksberg. 

I andre nævn er fradraget ikke standardiseret, og der foretages et skøn fra sag til sag, hvor 

fradraget kan variere fra 25 pct. til 50 pct.. Huslejenævnet afgør selv, hvilke undersøgelser 

der skal foretages af nævnet i forbindelse med behandlingen af sager. Nævnet kan vælge at 

indhente bistand fra kommunens byggesagkyndige om, hvorvidt et projekt er 

hensigtsmæssigt, og udgifterne rimelige.50  

 

Udlejer kan få en forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsens størrelse fra huslejenævnet, men 

ikke af den endelige husleje i forhold til det lejedes værdi. Lejen skal desuden reguleres efter 

byggeregnskabet, når det foreligger. En lejeforhøjelse vil afhænge af, at udlejer gennemfører 

det projekt, som forelægges huslejenævnet, og vedligeholder den udførte forbedring, så den 

øgede brugsværdi opretholdes. En lejeforhøjelse kan først træde i kraft fra det tidspunkt, 

hvor forbedringen er gennemført. 

 

Udlejer skal i forbindelse med forbedringsarbejder følge en række varslingsregler i såvel 

Lejeloven som i Boligreguleringsloven. Sker der formelle fejl i varslingen, kan det medføre, at 

udlejer ikke eller ikke i fuldt omfang kan opkræve lejeforhøjelse for gennemførte 

energibesparende tiltag. Der gælder forskellige varslingsprocedurer i ejendomme, hvor kun 

lejelovens regler gælder, herunder småejendomme, i kommuner med huslejeregulering 

(uregulerede ejendomme) og for regulerede ejendomme, hvor boligreguleringslovens kap. 2-

5 gælder. Endvidere gælder forskellige regler, afhængig af om der i ejendommen er etableret 

beboerrepræsentation.51  

 

I uregulerede ejendomme og småejendomme uden beboerrepræsentation skal udlejer varsle 

iværksættelsen senest seks uger eller tre måneder inden påbegyndelsen, afhængigt af om 

arbejdet er til væsentlig ulempe for lejeren. I uregulerede ejendomme med 

beboerrepræsentation skal denne have en periode på tre uger til at udtale sig.  

 

I både uregulerede og regulerede ejendomme, med og uden beboerrepræsentation skal 

udlejer i tilfælde af forbedringer, hvor lejeforhøjelsen sammenlagt med øvrige lejeforhøjelser 

over de seneste tre år overstiger 78 kr. per kvm, skriftligt varsle iværksættelsen af 

forbedringsprojektet. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal varslingen indeholde 

oplysninger til lejerne om forbedringsarbejdets art og den forventede lejeforhøjelse. I 

ejendomme med beboerrepræsentation skal denne endvidere modtage et overslag på 

udgifter, og hvordan disse påtænkes at blive finansieret. Desuden skal udlejer oplyse til 

lejere og beboerrepræsentation, at der kan gøres skriftlig indsigelse mod iværksættelsen til 

huslejenævnet senest seks uger efter varslingen. I regulerede ejendomme med 

beboerrepræsentation skal udlejer ud over høringen af beboerrepræsentationen også varsle 

 
 
50 Velfærdsministeriet (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger.  
 
51 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: http://mbbl.dk/bolig/private-udlejningsboliger/vedligeholdelse-og-forbedringer/forbedringer 
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lejerne med ovennævnte oplysninger. Derefter skal beboerrepræsentationen afholde 

beboermøde, hvor det med flertal afgøres, om forbedringsarbejderne tiltrædes, eller der 

gøres indsigelse.  

 

Gøres der indsigelse mod varslingen eller lejefastsættelsen fra en fjerdedel af lejerne (i 

ejendomme uden beboerrepræsentation) eller fra beboerrepræsentationen, skal udlejer 

indbringe sagen for huslejenævnet for at kunne opretholde kravet om forhøjelse. Har 

huslejenævnet givet en forhåndsgodkendelse, er huslejenævnet dog bundet af denne i 

tilfælde af lejerindsigelser. Huslejenævnets afgørelse kan indbringes for Boligretten, og 

derfra kan der ankes videre til Landsretten og Højesteret.  

 

 

2.2 OFFENTLIG REGULERING AF ENERGIOPTIMERING I 
BYGNINGER 
 

Der er indført en række offentlige ordninger, reglementer og indsatser, der skal fremme 

energioptimering i den samlede danske bygningsmasse. Disse er med til at regulere og sætte 

rammevilkårene for tiltag, der skal energieffektivisere private udlejningsboliger.  

 

 

2.2.1 ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN  
 

Den offentlige indsats over for og regulering af energiforhold i driften af 

udlejningsejendomme foregår i dag primært via Energimærkningsordningen (EMO). 

Hensigten med ordningen er at reducere energiforbruget generelt og i relation til privat 

boligudlejning at give både udlejere og lejere mulighed for et overblik over ejendommens 

energimæssige stand sammenlignet med en gennemsnitsejendom af samme type. 

Energimærkningen gennemføres af en energikonsulent fra en certificeret 

energimærkningsvirksomhed og består dels af en vurdering af ejendommens energimæssige 

tilstand, dels af besparelsesforslag med forbedringer, som det vurderes kan betale sig at 

gennemføre, samt en vurdering af potentiale for reduktion i energiudgifterne.  

 

Ejendomme over 1.000 kvm skal altid have en gyldig energimærkning. Det er udlejers ansvar 

at sørge for, at ejendommen er energimærket. Energimærkningen må genbruges i 

forbindelse med salg inden for gyldighedsperioden,52 men der skal udføres en ny 

energimærkning ved ombygninger og forbedringer, der ændrer væsentligt på ejendommens 

energiforbrug. Udlejeren er forpligtet til at vedlægge et energimærke, der udarbejdes for alle 

lejligheder i ejendommen, når blot et enkelt lejemål bliver ledigt. Eftersom den enkelte lejer 

kan blive boende i ejendommen over en lang årrække og således ikke modtager information 

om ejendommens tilstand, kan energimærket dog blive forældet. Fra 1. januar 2013 er 

annonceringspligten af energimærkning blevet udvidet, så et gyldigt energimærke altid skal 

synliggøres ved annoncering i forhold til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller 

bygningsenhed.  

   

 
 
52 http://boligejer.dk/energimaerkning-boliger  
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2.2.2 BYGNINGSREGLEMENTET  
 

I henhold til det gældende bygningsreglement BR10 gælder en række bestemmelser i forhold 

til energiforbedringer i ejendomme med relevans for privat udlejning.53  

 

Ved ombygning og andre forandringer i bygninger skal rentable energibesparelser54 

gennemføres i forhold til klimaskærm (isolering af ydervægge, gulve/etageadskillelser, 

tagkonstruktioner, vinduer mv.) og i forhold til installationer i den bygningsdel eller 

installation, som er omfattet af ændringen55. Kan dette ikke udføres rentabelt pga. særligt 

komplicerede bygningskonstruktioner eller lignende, skal den manglende rentabilitet 

eftervises.  

 

Ved udskiftning af bygningsdele som fx facadeparti, tagkonstruktion og vinduer gælder en 

række krav til U-værdier for bestemte bygningsdele, og E-ref-værdier, dvs. minimumskrav til 

energitilskud gennem vinduer og overfladetemperatur på vinduesrammer i ydervægge, som 

skal opfyldes uden hensyntagen til rentabilitet56. Reglementet skelner mellem udskiftning og 

ombygning/vedligehold, da det ofte rent byggeteknisk er lettere at opfylde krav til isolering 

ved udskiftning end ved ombygning/vedligehold. 

 

 

2.2.3 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 
 

Der findes ikke egentlige støtteordninger til finansiering af energirenovering i Danmark. Der 

er satset på, at energiselskabernes energispareindsats kan virke som en løftestang.57  

Denne indsats går kort fortalt ud på, at energiforsyningsselskaberne i årene 2010–2020 har 

indgået en aftale med klima-, energi- og bygningsministeren om at informere om 

energibesparelsesmuligheder, yde tilskud og rådgive bygningsejerne omkring 

energibesparelser.  

 

Energiselskaberne kan give et tilskud pr realiseret kWh-besparelse til bygningsejeren enten 

via standardværdikataloget eller i form af en individuel aftale. Energiselskaberne er dog 

underlagt krav om at fokusere indsatsen dér, hvor energibesparelseseffekterne er størst. 

Derfor har indsatsen hovedsageligt været fokuseret omkring erhverv og industri, mens 

bygninger generelt, herunder private lejeboliger, hidtil er blevet underprioriteret af 

energiselskaberne. 

I henhold til den energipolitiske aftale fra 22. marts 2012 er det fremhævet, at indsatsen 

målrettes ”eksisterende bygninger” og erhverv, dog uden en præcis angivelse af omfang og 

målsætninger specifikt i forhold til eksisterende bygninger i den forbindelse.58  

 
 
53 http://bygningsreglementet.dk/br10_03_id116/0/42. 
 
54 Tiltag kan ifølge reglementet defineres som økonomisk rentable, hvis den årlige besparelse X levetid / investering er >/= 1,33 – og at 
tiltaget dermed kan tilbagebetales inden for 75 pct. af den forventede levetid. Forudsætningen for beregningen er, at tiltaget gennemføres 
som led i renovering eller udskiftning. Til investeringen regnes kun ekstraomkostninger til de energimæssige forbedringer.  
 
Levetiden er fastsat som følger: 40 år: Efterisolering af beskyttende bygningsdele, 20 år: Øvrige isoleringsarbejder, vinduer og varmeanlæg, 
10 år: Renovering af kedelanlæg, 5 år: automatik og fugtningstekniske arbejder.  
 
55 En oversigt over de enkelte konkrete tiltag findes i Bygningsreglementets bilag 6.  
 
56 Der kan dog være byggetekniske argumenter fra fravigelse, der betyder, at tiltagene ikke vurderes til at kunne gennemføres på rentabel 
vis eller på fugtteknisk forsvarlig måde af hensyn til indeklimaet. Se http://bygningsreglementet.dk/br10_03_id118/0/42 for en nærmere 
gennemgang.  
 
57 Bygherreforeningen, Almennet, Ejendomsforeningen Danmark (2010): Debatoplæg. Energirenovering af lejeboliger. Hvad gør vi og 
hvordan får vi råd? 
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2.3 BARRIERER FOR ENERGIOPTIMERING  
 

Det opleves, at bestemmelserne i Boligreguleringsloven og Lejeloven resulterer i en række 

barrierer for øget energioptimering i privat boligudlejning. Den manglende beskrivelse af, 

hvordan forbedringsandelen fastsættes ved energioptimeringstiltag, og huslejenævnenes 

forskellige praksis skaber usikkerhed blandt udlejere om, hvorvidt de kan få forrentet 

finansieringen af deres udgifter. Udlejer kan eksempelvis risikere, at der trækkes så meget 

fra i sparet vedligeholdelse, at det ikke er økonomisk attraktivt at foretage 

energiforbedringer.  

 

Det er i dag ikke muligt for udlejerne at få et samlet overblik over huslejenævnenes praksis, 

herunder eventuelle forskelle. Dette skaber et usikkert beslutningsgrundlag for udlejer og for 

det realkreditinstitut, der bevilliger lån til finansiering. Problematikken gælder især i de 

mange ældre ejendomme i privat boligudlejning, hvor en stor del er omfattet af 

omkostningsbestemt lejefastsættelse.59  

 

 

2.3.1 PARADOKSPROBLEMET 
 

En gennemgående udfordring i forhold til øget energioptimering i den private 

udlejningssektor er således det såkaldte paradoksproblem: At det er udlejer, som tager 

beslutning om energioptimering og afholder i investeringen, mens lejerne høster fordelene i 

form af en besparelse på energiregningen og øget komfort. For at have incitament til at 

gennemføre energioptimeringen skal udlejer kunne få dækket sine udgifter til investeringen, 

typisk gennem en lejeforhøjelse. Når udlejer ikke har sikkerhed for, at investeringen kan 

hentes hjem, mindskes incitament til at energioptimere. 

 

I den kvalitative undersøgelse blandt private boligudlejere i Sønderborg blev det endvidere 

fremhævet som en stor barriere, at der erfaringsmæssigt findes en markant risiko for, at 

lejerne vælger at flytte, hvis udlejer søger at sætte huslejen op for at finansiere 

energioptimering eller anden forbedring af lejemålet.60 Det skal bemærkes, at fraflytning af 

lejere dog omvendt kan være en fordel for de udlejere, der ønsker at gennemføre § 5, stk. 2-

forbedringer, som netop kun kan foretages i forbindelse med fraflytninger.  

 

Til trods for at udlejeren kan få forhåndsgodkendt forbedringsforhøjelsens størrelse, 

fravælger mange denne mulighed. En grund kan være den ofte lange sagsbehandlingstid. I 

værste fald kan et sagsforløb, hvor lejere anker afgørelsen, tage op til 2-3 år.61 Ydermere må 

der ikke ske ændringer i grundlaget for forhåndsgodkendelsen, da den ellers er ugyldig og 

vil kunne omstødes af huslejenævnet. 

 

   

 
 
58 Netværk for energirenovering (2012): Faglig introduktion. Energirenovering af eksisterende bygninger – Faglige muligheder og 
udfordringer. 
 
59 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i private udlejningsboliger. 
  
60 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeundersøgelse blandt private boligudlejere i Sønderborg.  
 
61 Concito: (2011): Grøn Byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. 
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2.3.2 ØVRIGE OPLEVEDE BARRIERER 
 

I områder med huslejeregulering fastsætter det lejedes værdi et maksimum for lejens 

størrelse ved senere krav om lejeforhøjelse i forbindelse med forbedringer. Hvis den 

omkostningsbestemte husleje allerede ligger tæt på eller overstiger det lejedes værdi, vil den 

hidtil gældende leje lægge beslag på så stor en del af det lejedes værdi efter 

forbedringsgennemførelsen, at udlejer ikke kan gennemføre forbedringsforhøjelsen fuldt ud i 

forhold til brugsværdiforøgelsen, hvis lejeren gør indsigelse. Dette forhold er en helt central 

barriere for udlejers incitament til at iværksætte energiforbedringer.62 Udlejerne kan desuden 

være utilbøjelige til at hæve de hensatte midler til brandsikring og energibesparende 

foranstaltninger, da det så ikke udløser en blivende huslejestigning.63 Derudover vil 

anvendelse af midlerne til dette formål i praksis betyde en begrænsning af udlejers 

muligheder for at finansiere løbende vedligeholdelse.64 

 

Fra udlejerside er de omfattende varslingsregler blevet fremhævet som en selvstændig 

barriere. Det påpeges, at reglerne skaber et væsentligt usikkerhedsmoment for mange 

udlejere, idet risikoen for formelle fejl fra udlejers side i proceduren kan være stor. Sker der 

fejl, kan udlejer risikere at få nedsat lejeforhøjelsen eller slet ikke at få godkendt en 

lejeforhøjelse ved energioptimering og andre former for forbedringsarbejder, hvilket kan 

hæmme udlejers motivation for at igangsætte energibesparende tiltag.65 Skulle interessen 

være til stede hos lejerne, viser erfaringerne endvidere, at der kun behøver at være enkelte 

lejere, der modsætter sig med henvisning til Lejelovens rettigheder, før projekter må 

opgives. Processen er skrøbelig, da aftalerne ikke er bindende ud over lejelovgivningens 

bestemmelser.66  

 

I forhold til ovenstående juridiske og økonomiske barrierer har bl.a. Ejendomsforeningen 

Danmark udtrykt ønske om en klarere definition af energibesparende foranstaltninger og 

nødvendige følgearbejder som forbedringsarbejder, at energibesparende foranstaltninger 

ikke er begrænset af det lejedes værdi samt en forenkling af varslingsproceduren.67   

 
I forbindelse med Bygningsreglementet nævnes det som barriere, at beregninger ofte vil vise, 

at almindelige energitiltag ikke er rentable, selvom udlejer skulle ønske at gennemføre dem. 

Eksempelvis er isætning af forsatsvinduer rentabelt ifølge en rentabilitetsberegning, mens 

energivinduer ikke er.68 I en lang række andre tilfælde kan dette dog være en fordel, dels i 

kraft af bevaringshensyn, dels fordi gode forsatsløsninger ofte kan modsvare nye vinduer, 

hvis der anvendes energiruder.  

 

 
 
62 Velfærdsministeriet 2009: Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger. 
 
63 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
 
64 Velfærdsministeriet (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger. 
 
65 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
66 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
67 Se fx Ejendomsforeningen Danmark (2011): Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger. Og 
Erhvervsmagasinet Huset nr. 2, marts 2011. 
 
68 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
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AFTALE OM ENERGIRENOVERING I PRIVATE LEJEBOLIGER 
 

I november 2013 er der opnået enighed mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og 

Det Konservative Folkeparti om en energisparepakke for private lejeboliger69. Aftalen skal 

sikre, at udlejerne kan få gevinsten ved at gennemføre en energirenovering og dermed 

hjælpe til at imødekomme paradoksproblemet. Lovforslaget indeholder følgende 

hovedelementer: 

 

 Det gøres til et vilkår for, at udlejeren kan fastsætte lejen efter § 5, stk. 2, ved 

genudlejning, at ejendommen energimæssigt har en nærmere angivet minimumsstandard. 

 Udlejeren får mulighed for at lade hele investeringen indgå ved beregningen af 

lejeforhøjelsen, hvis han kan dokumentere, at lejernes varmebesparelse er mindst lige så 

stor. Både udlejer og lejere har fordele heraf. Hermed løses paradoksproblemet. 

 Huslejenævnet skal efter forslaget ikke blot tage stilling til lejeforhøjelsens størrelse, men 

også til, om den samlede leje herefter kommer til at overstige det lejedes værdi. 

 Forslaget omfatter en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat 

udlejningsbyggeri med henblik på at øge de private udlejeres interesse i at igangsætte 

energiforbedringer. 

 Lejeres råderetsbeløb forhøjes og dermed udvides lejernes mulighed for at gennemføre 

forbedringsarbejder som for eksempel efterisolering og opsætning af forsatsvinduer i 

boliger i private udlejningsejendomme, hvor udlejeren ikke har planer om at udføre 

sådanne arbejder. 

 Adgang for udlejeren til at kræve opsætning af vandmålere og kølingsmålere, hvis det 

påbydes i henhold til lov. 

 

 

   

 
 
69 http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/aftale-om-energirenovering-i-private-lejeboliger 



ENERGIOPTIMERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING  SIDE 36 AF 76 

 

 3. PRIVATE BOLIGUDLEJERE OG 
ENERGIOPTIMERING 

 

De private udlejere i Danmark er en heterogen gruppe, der dog kan siges at falde inden for 

nogle overordnede grupperinger, når det gælder tilgang til og rationaler for deres 

udlejningsvirksomhed. I dette kapitel beskrives først de generelle motiver og strategier, der 

findes på tværs af grupperingerne. Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse af 

forskellige udlejersegmenter. Til sidst stilles der skarpt på de private udlejeres incitamenter, 

aktivitet og barrierer i forhold til energioptimering.  

 

 

3.1 GENERELLE MOTIVER OG STRATEGIER   
 

En undersøgelse gennemført af SBi i 2008 om private udlejeres motiver, strategi og 

økonomi70 peger på, at private boligudlejere primært erhverver ejendomme som 

investeringsobjekter og for at drive forretning med boligudlejning. For en mindre andel har 

muligheden for selv at benytte bygningen til forskellige formål og beskæftigelse med 

byggearbejder også spillet en rolle.  

 

Kortsigtede økonomiske strategier med krav til aktuelt økonomisk overskud har samlet set 

relativt størst betydning for udlejerne og for ejendomsdriften. 27 pct. af udlejerne styrer 

primært efter, at den enkelte ejendom skal give overskud hvert år. Og for 35 pct. af 

udlejerne, svarende til 41 pct. af det samlede antal boliger, er dette blandt de tre vigtigste 

strategier. At opnå overskud i den samlede ejendomsportefølje hvert år er vigtigste strategi 

for 16 pct. af udlejerne. At ejendomsinvesteringerne giver afkast på længere sigt, angives 

som vigtigste strategi af kun 15 pct. af udlejerne og blandt de tre vigtigste strategier for hver 

tredje udlejer.  

 

Private boligudlejere virker ifølge SBi kun i mindre omfang til at lade sig påvirke til at købe 

eller sælge deres ejendomme som følge af ændrede økonomiske vilkår for ejendomsdriften.71 

Særligt blandt udlejerne i de større byer er der desuden forretningsmæssigt fokus på at opnå 

øgede huslejeindtægter via forbedringer af ejendommene.  

 

For den private udlejer forringes det økonomiske udbytte, når lejligheder periodevist står 

tomme. Fastholdelsesstrategier over for lejerne er generelt centreret omkring at holde 

ejendommen pæn og ren og at holde igen med huslejeforhøjelser. Relativt få udlejere i SBi’s 

undersøgelse har til gengæld benyttet forbedringer, såsom energioptimering, som en måde 

at fastholde lejerne. Det er som oftest de større ejendomsselskaber, der har brugt dette som 

fastholdelsesstrategi.  

 

   

 
 
70 SBi (2008: 01): Privat boligudlejning. Motiver, strategi og økonomi. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 
2.000 ejere af private udlejningsejendomme udtrukket via BBR, hvor der blev opnået 315 besvarelser.  
 
71 SBi (2008: 01): Privat boligudlejning. Motiver, strategi og økonomi. 
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3.2 UDLEJERSEGMENTER 
 

Private boligudlejere udgør en meget heterogen gruppe. Beskrivelsen i det følgende bygger 

på SBi’s undersøgelse suppleret med resultater fra den kvalitative undersøgelse, der er blevet 

gennemført af Advice og ProjectZero blandt private boligudlejere i Sønderborg som led i 

foranalysen til hvidbogen.72  

 

SBi skelner mellem fire overordnede typer udlejere:  

 

 Professionelle udlejere er privatpersoner og ejendomsselskaber med udlejning og drift af 

udlejningsejendomme som primært erhverv.  

 Små investorer er privatpersoner og selskaber med udlejning og drift af 

udlejningsejendomme som bierhverv.  

 Brugere er personer eller selskaber, hvor ejerskabet er begrundet med ønsket om at bruge 

boligerne til egne formål.  

 Non-profit-udlejere er eksempelvis stiftelser, som stiller boliger til rådighed for specifikke 

grupper. Økonomiske motiver spiller typisk en langt mindre rolle.  

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af udlejertyperne:  

 

Tabel 9: Fordeling af udlejere med private udlejningsejendomme med 3 eller flere boliger 

fordelt på udlejertyper 

 

Udlejertyper Professionelle Små investorer Brugere Non-profit 

Andel af ejere  38 % 43 % 11 % 8 % 

Andel af ejendomme i pct. 62 % 29 % 2 % 7 % 

Andel af boliger i pct. 75 % 15 % 1 % 9 % 

Andel i større byer i pct. 80 % 39 % 76 % 36 % 

Ejendomme pr. ejer 15 6 2 8 

Boliger pr. ejer 228 41 7 134 

 

Kilde: SBi (2008:01): Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi 

 
Professionelle og små investorer tegner sig sammenlagt for 90 pct. af udlejningsboligerne i 

Danmark. Derfor er disse udlejertyper beskrevet mere uddybende i det følgende.  

 

Sønderborg-undersøgelsen73 viste imidlertid, at udlejerbilledet i Sønderborg-området adskiller 

sig ved at være kendetegnet ved relativt få, større udlejere med mere end 20 ejendomme og 

en dominans af små investorer/mindre udlejere med mellem 2 og 10 ejendomme. Større, 

professionelle udlejningsselskaber fandt de indledende søgninger i BRF-registrene forud for 

undersøgelsen ikke frem til, og deres perspektiver er således ikke repræsenteret. Ligeledes 

viste undersøgelsen, at Sønderborg adskiller sig ved at ejendomsadministratorer ikke 

anvendes, mens det er forholdsvis udbredt på landsplan.74 

 
 
 
72 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeundersøgelse blandt private boligudlejere i Sønderborg.  
 
73 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
 
74 Se kapitel 5. 
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3.2.1 PROFESSIONELLE UDLEJERE  
 

De professionelle udgør antalsmæssigt den næststørste gruppe, men tegner sig for 62 pct. af 

ejendomme og 75 pct. af boligerne.  

 

Generelle karakteristika:  

 Geografi: Størstedelen af de professionelles lejeboliger (80 pct.) ligger i større byer.  

 Ejendomme: De professionelle har fortrinsvis større udlejningsejendomme. Gennemsnitligt 

har hver enkelt professionel udlejer 15 ejendomme  og 228 boliger. De professionelle har 

flest regulerede ejendomme, som er underlagt reglerne om omkostningsbestemt husleje. 

Hver fjerde ejer ældre ejendomme uden for huslejeregulering, og hver tredje har ældre 

ejendomme med behov for fornyelse i områder med huslejeregulering.  

 

Rationaler og strategier:  

 Hovedmotiv: Primært at drive forretning med boligudlejning og sekundært at drive 

ejendomme som investeringsobjekter. For ejendomsselskaber er investeringsmotivet 

vigtigere end for privatpersoner med udlejning som hovederhverv.  

 Investeringsstrategi: Kortsigtet økonomi omkring ejendommens årlige afkast har primær 

betydning, men kan oftere end andre udlejertyper også have et mere langsigtet økonomisk 

investeringsrationale. 

 Driftsstrategi: Investerer relativt mere i deres ejendomme end andre udlejertyper og bruger 

fx mere end tre gange så meget på vedligeholdelse som små investorer. De større, 

professionelle udlejere har oftere renovering og forbedring som driftsstrategi med det 

formål at øge huslejeindtjening via fornyelse eller værdi af ejendommene.  

 Forhold til lejerne: Lejerstabilitet anses som vigtigt, men de større udlejere er mindre 

skrøbelige økonomisk, hvis lejere skulle vælge at fraflytte.  

 

Sønderborg-undersøgelsen75 bekræftede ovenstående karakteristika og pegede desuden på 

følgende tendenser omkring større private boligudlejere:  

 

 De større udlejere oplever, at de må forholde sig til et stadigt mere konkurrencepræget 

marked, hvor beliggenhed sammen med huslejeniveau er vigtigste konkurrenceparametre.  

 Samtidig opleves stadigt højere krav til komfort og funktionalitet blandt lejerne. Derfor 

prioriteres især forbedringstiltag som nye køkkener og badeværelser, som giver mærkbar 

værdi i hverdagen for lejerne, samt synlige vedligeholdelsestiltag som hvidmaling af vægge 

og lofter og afslibning/afhøvling af gulve. 

 Størstedelen af denne gruppe udlejere tilkendegav, at de i vidt omfang planlægger 

langsigtet og strategisk i forhold til vedligeholdelse og modernisering af deres ejendomme.  

 De større udlejere står selv for administration, som de efter eget udsagn bruger meget tid 

på foruden at være synlige over for og servicere lejerne. De har typisk et fast team af 

viceværter tilknyttet, som tager sig af den daglige drift i ejendommene.  

 

   

 
 
75 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
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3.2.2 SMÅ INVESTORER  
 

Antalsmæssigt udgør små investorer ifølge SBi’s undersøgelse den største gruppe med 43 

pct., men tegner sig for 29 pct. af ejendommene og 15 pct. af boligerne. De små investorer 

har gennemgående det laveste huslejeniveau, som ligger 30 pct. under gennemsnittet.  

 
Generelle karakteristika:  

 Geografi: De små investorer er den dominerende udlejertype i mindre byer. Flertallet af de 

små investorers boliger findes i mellemstore og mindre byer. En nærliggende forklaring på 

det gennemsnitligt lavere huslejeniveau kan ligge i det faktum, at beliggenheden af 

boligerne er mindre attraktiv.  

 Ejendomme: De har gennemsnitligt 6 ejendomme og 41 boliger. Flertallet af ejendommene 

er uregulerede, mens 42 pct. af ejendommene er underlagt reglerne for 

omkostningsbestemt husleje.  

 

Rationaler og strategier:  

 Hovedmotiv: Ejendommene ses primært som investeringsobjekter. Dernæst kommer det at 

drive boligudlejningsforretning, hvilket hænger sammen med, at udlejning for denne 

gruppe er et bierhverv. Nogle har købt en ejendom til egen brug eller for at skaffe bolig til 

børn eller familie.  

 Investeringsstrategi: Mange små investorer med få ejendomme har begrænset likviditet og 

derfor et kortsigtet investeringsrationale. De små investorer har mindre fokus på 

værdiforøgelse ved moderniseringer af ejendomme end professionelle udlejere. Dog er det 

blandt de tre vigtigste strategier for omkring en tredjedel.  

 Driftsstrategi: Af økonomiske hensyn er gør det selv-arbejde oftere brugt end hos de 

professionelle udlejere for at spare på udgifterne til drift og vedligeholdelse.  

 Prioriteringer: De små investorer lægger stor vægt på stabilitet blandt lejerne. Det 

prioriteres derfor typisk højt, at ejendommen er velholdt, og at lejerne er tilfredse.  

 

Sønderborg-undersøgelsen76 pegede på følgende yderligere karakteristika ved mindre 

udlejere:  

 

 En stor del har typisk investeret i deres ejendomme som en alternativ pensionsopsparing 

og økonomisk fremtidssikring.  

 I lighed med de større udlejere mærker de mindre udlejere en stigende konkurrence, og de 

er især meget optagede af at være konkurrencedygtige på huslejeniveau. Også de oplever 

samtidigt, at lejerne er blevet mere krævende og forventer, at lejemålene derudover har en 

god standard og komfort.  

 De mindre udlejere foretager løbende moderniseringstiltag og prioriterer derudover især, 

at lejlighederne er æstetisk attraktive med fx hvidmalede vægge og afhøvlede gulve.  

 De har ofte et begrænset økonomisk råderum og er derfor generelt mindre risikovillige. 

Vedligeholdelses – og forbedringstiltag sker oftest som ad-hoc investeringer, hvor behovet 

vurderes fra lejemål til lejemål.  

 
 
76 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
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 De udtrykker stor bevidsthed omkring deres økonomiske sårbarhed og afhængigheden af 

stabile lejere. De prioriterer derfor, efter eget udsagn, at være servicemindede for at 

fastholde de ”gode” lejere og sikre en stabil lejeindtægt.  

 De står selv for den daglige drift og administration af ejendommene, og det sætter pres på 

tiden og overskuddet.  

 

 

3.3 INCITAMENTER FOR ENERGIOPTIMERING  
 

De private boligejeres overordnede incitamenter til at energioptimere har ifølge Sønderborg-

undersøgelsen77 dels grund i et motiv omkring fastholdelse af lejere, dels et motiv omkring 

sikring af ejendomsinvesteringer.  

 

Størstedelen af udlejerne energioptimerer som led i øvrige forbedringsindsatser med henblik 

på at fastholde stabile lejere. Der sættes fx ind, hvis der er dårligt indeklima i en lejlighed 

eller ejendom, som risikerer at medføre utilfredshed blandt lejerne.  

 

Energioptimering ses desuden af både mindre og større udlejere som en del af sikringen af 

deres ejendomsinvesteringer. Der er dog sjældent tale om en proaktiv indsats. Incitamentet 

for at energioptimere er gennemgående primært til stede, når det vurderes at 

indeklimaproblemer med tiden direkte kan medføre skader på ejendommen, eller hvis 

ejendommen/lejligheden skiller sig markant negativt ud i forhold til konkurrenterne på 

markedet.  

 

Det er især de større udlejere, der udtrykker ønske om at energioptimere i større skala som 

led i en mere langsigtet investering i ejendommen, mens et ad hoc-perspektiv er mere 

fremtrædende for mindre udlejeres vedkommende. Denne forskel hænger sandsynligvis 

sammen med forskellene i økonomisk råderum og lånemuligheder.  

 

Både de større og de mindre udlejere har dog generelt, hvad der kan betragtes som et 

kortsigtet investeringsperspektiv i forhold til energioptimering. For de større udlejere vil 

incitament til investering i energirenovering typisk afhænge af, om investeringen kan 

afdrages inden for maks. 10 år. For de mindre udlejere er horisonten typisk fem år.  

 

 

3.4 ENERGIOPTIMERINGSAKTIVITETER 
 

Sønderborg-undersøgelsen viste, at forskellige energioptimeringstiltag foretages som led i 

øvrige renoverings – og forbedringsarbejder, men sjældent er et eksplicit fokus for nogen af 

udlejertyperne.78 Der viser sig en sammenhæng mellem udlejertype, tilgangen til 

energioptimering og det omfang, der energioptimeres. 
 

For de større, professionelle udlejeres vedkommende gav flertallet udtryk for, at de kan være 

tilbøjelige til at energioptimere som et led i en mere langsigtet, strategisk plan for deres 

ejendomme. Mange har i et eller andet omfang foretaget energioptimerende tiltag, 
 
 
77 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
 
78 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
 



ENERGIOPTIMERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING  SIDE 41 AF 76 

 

eksempelvis hulmursisoleret eller udskiftet vinduer som en del af en mere langsigtet plan 

med ejendommen. Tiltagene foretages typisk i forbindelse med købet af en ejendom, eller 

når lejere flytter. De større udlejere har typisk ikke selv overblik over muligheder for tiltag og 

løsninger og synes ikke, at de har tid til at skaffe sig det. Størstedelen vælger således 

energioptimeringstiltag- og løsninger på baggrund af anbefalinger fra de lokale 

håndværkere, de benytter. Få benytter egentlige rådgivere.  

 

De mindre udlejere har udlejning som bierhverv, og deres svagere økonomiske fundament 

har betydning for deres aktivitet og prioritering i forhold til energieffektivisering. De mindre 

udlejere står selv for den daglige drift og administration af ejendommene, og de har sjældent 

hverken tid eller lyst til at skabe sig overblik over behov og muligheder – og har sjældent råd 

til at hyre professionelle håndværkere eller rådgivere. Derfor vælger de primært 

energieffektiviserende tiltag i en mindre skala, som de selv eller personer i deres netværk 

kender til og kan udføre, eksempelvis udskiftning af vinduer.  

 

Slutteligt skal det nævnes, at både udlejere i Sønderborg og flere af de nøglepersoner, der er 

blevet interviewet til hvidbogen, peger på, at finanskrisen har haft en vis negativ effekt på 

aktivitetsomfanget. Det er blevet sværere at opnå finansiering af især større 

energieffektiviseringsprojekter – og specielt for de mindre udlejere. Indtrykket fra både 

Sønderborg og Danmark som helhed er derfor, at de projekter, som gennemføres, i stigende 

grad er akutte tiltag og som oftest ved overtagelse af en ejendom. 

 

 

3.5 BARRIERER 
 

Der findes en lang række publikationer, som redegør for de udfordringer og barrierer, som 

private udlejere oplever i forbindelse med energieffektiviserende tiltag.79 De suppleres her 

med hovedpointer fra Sønderborg-undersøgelsen samt fra interviews med en række 

nøglepersoner.  

 

Energioptimering opfattes ikke som et konkurrenceparameter 

En grundlæggende udfordring er, at udlejerne i vidt omfang ikke er opmærksomme på 

energioptimering, og der afsættes i vidt omfang ikke budget til dette formål. Der konkurreres 

således oftere på huslejeniveau end på kvaliteten af lejemålet som fx energieffektivitet.80  

 

Dette bekræftes af udlejere i Sønderborg81, der også angav, at de ganske enkelt ikke anser 

energieffektivitet som et konkurrenceparameter. Deres erfaring er, at lejerne primært lægger 

vægt på huslejeniveau og beliggenhed – set i forhold til boligens stand. Og lejerne vurderes 

ikke at ville betale mere i husleje for en mere energieffektiv bolig. Udlejerne oplever således 

ingen større efterspørgsel fra lejerne, og derfor prioriteres energioptimering som oftest 

lavere end andre forbedrings- og moderniseringstiltag, der erfaringsmæssigt kan gøre en 

 
 
79 Bygherreforeningen (2011): Barriereanalyse; Concito: (2011): Grøn Byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private 
udlejningsejendomme; Velfærdsministeriet (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger, Velfærdsministeriet (2009): 
Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger, SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
Tænketank for bygningsrenovering (2012): Barrierekatalog (ikke publiceret).  
 
80 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. Velfærdsministeriet (2008): Barrierer for energibesparelser i private 
udlejningsboliger. 
 
81 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
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forskel i forhold til konkurrenterne og spille en større rolle i at tiltrække og fastholde lejerne, 

som fx nye badeværelser, altaner mv. 

 

Kortsigtet økonomisk perspektiv 

Den udbredte kortsigtede økonomiske horisont blandt udlejerne kan udgøre en væsentlig 

barriere for skabelse af incitament. Mange udlejere ser typisk kun 5-10 år frem og betragter 

ikke investeringer med tilbagebetalingstider derudover som relevante, da de sjældent kan 

forvente at få pengene igen, hvis ejendommen handles, før besparelsen er tilbagebetalt. Og 

for udlejere med en stor ejendomsportefølje og en relativ kort investeringshorisont spiller 

energiudgifter og energimæssig ydeevne en mindre økonomisk rolle i den samlede 

forretning.82   

 

Interviewede nøglepersoner inden for energirådgivning og byggebranche bekræfter, at det er 

svært at overbevise private udlejere om at planlægge og investere langsigtet – og at få 

mulighed for at lave grundige undersøgelser, der kan påvise behov og potentiale af 

langsigtet investering i energieffektivisering. Et argument hørt fra udlejer i den forbindelse 

er, at den teknologiske udvikling overhaler langsigtede tiltag, og at et langsigtet 

investeringsperspektiv på 15-20 år derfor ikke giver mening.  

 

Endelig er den nuværende mangel på offentlige ’gulerødder’ i form af målrettede tilskud eller 

skattemæssige fradrag yderligt begrænsende for det økonomiske incitament og mere 

langsigtet investeringsperspektiv for de private udlejere.83   

 

Manglende totaløkonomisk fokus blandt udlejere 

Beslægtet med ovenstående er problematikken om det gennemgående manglende 

totaløkonomiske fokus blandt private udlejere.84 Udlejer går efter den billigste løsning i 

forhold til anskaffelsespris og vælger derfor ikke altid den billigste løsning på længere sigt 

set i et totaløkonomisk perspektiv. Konsekvensen er, at løsningen i længden bliver dyrere og 

dårligere pga. højere driftsomkostninger og kortere levetid. Samtidig er udlejerne primært 

fokuserede på forbedringstiltag i de enkelte boliger og ikke i ejendommen som helhed.85  

 

Manglende viden om behov, potentialer og fordele 

Mange udlejere mangler viden om ejendommenes energimæssige stand, energiforbrug og 

energibesparelsespotentialer. Desuden besidder mange udlejere ikke den detaljerede 

energitekniske viden, der kan være nødvendig for at igangsætte større projekter. Det gælder 

sandsynligvis især de mindre/ikke-professionelle udlejere.86  

 

I Sønderborg fremhævede udlejerne manglen på viden som en markant barriere.87 

Størstedelen af både større og mindre udlejere gav udtryk for, at deres viden om 

energioptimering er meget generel. Hvad der specifikt findes af muligheder og fordele i 
 
 
82 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 

83 Velfærdsministeriet (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
84 Totaløkonomi handler om forholdet mellem investeringen i energibesparelser og de forbundne driftsudgifter med investeringen i dens 
levetid. En investering er totaløkonomisk rentabel, hvis de sparede forsyningsudgifter og driftsudgifter på længere sigt er større end 
investeringen.  
 
85 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Bygherreforeningen (2011): Barriereanalyse 
 
86 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes 
energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
87 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
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forhold til deres ejendomme, har de ikke meget viden om. Udlejerne gav således udtryk for, 

at de mangler konkrete business-cases på tiltag og økonomi, som de kan forholde til deres 

egne ejendomme. 

 

Begrænset viden om relevante tiltag og løsninger  

Udlejerne har brug for at skabe sig et troværdigt overblik og et sikkert beslutningsgrundlag, 

men det fremhæves som en væsentlig udfordring, at de – i lighed med andre boligejere –

mangler viden om relevante tekniske, økonomiske og proceduremæssige løsninger, da sådan 

et overblik ikke findes i dag.88 Udlejere mangler konkrete muligheder for råd og vejledning.89 

Markedet for rådgivning og produkter inden for energibesparelser opleves broget og 

uigennemskueligt, og udlejere kan have stort behov for uvildige vurderinger af rådgiveres og 

leverandørers produkter.90 

 

Heller ikke i Sønderborg oplever udlejerne, at de selv har tilstrækkelig viden om 

mulighederne for energioptimeringsløsninger.91 De har overordnet indsigt i, hvor der kan 

sættes ind, men mangler viden om relevante løsningsmuligheder og specifikke økonomiske 

scenarier for løsningerne i forhold til deres egne ejendomme. I det omfang energioptimering 

indgår i overvejelserne i forbindelse med vedligeholdelses – og forbedringsarbejder, vælges 

for de større udlejeres vedkommende som oftest de løsninger, håndværkeren måtte foreslå, 

og for de små udlejere de løsninger, de selv kender til og kan udføre. Udlejerne savner 

uvildig rådgivning i forhold til valg af tiltag og løsninger samt inspiration og guidance som fx 

case-eksempler på velgennemførte energimæssige tiltag i eksisterende private 

udlejningsejendomme, der kan udvide horisonten omkring mulighederne og inspirere. Som 

udlejer står man ofte med valget mellem rådgivning fra håndværkere og materialer fra 

leverandører, som ikke er uvildige, eller materialer med så teknisk kompliceret en karakter, 

at de kan være svære at forstå og benytte i praksis.  

 

Energibesparelser er ikke tilstrækkelig motivation  

Udlejernes bevidsthed om fordele ved energioptimering er primært fokuseret på 

energibesparelser – som de altså sjældent oplever har betydning for lejerne, og som har 

mindre direkte betydning for deres udlejningsforretning. Endvidere viser erfaringer, at 

energibesparelser kun formår at engagere udlejerne, hvis der er tale om muligheder for 

meget store besparelser. Her kan det antages at spille ind, at 86 pct. af etageejendommene 

inden for privat udlejning er placeret i fjernvarmeområder, hvor varmen er forholdsvis billig, 

og hvor de økonomiske besparelsesgevinster ud fra en kortsigtet rentabilitetsberegning er 

forholdsvis små.92  

 

Bevidstheden om andre typer gevinster, der for udlejer og lejer kan være forbundet med 

energioptimeringstiltag, såsom ”Non Energy Benefits” i form af bedre indeklima, øget 

komfort og bedre funktionalitet, er til gengæld ikke udbredt.93   

 
 
 
88 Tænketank for bygningsrenovering (2012): Barrierekatalog (ikke publiceret). Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog.  
 
89 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
90 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
91 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt private boligudlejere i Sønderborg. 
 
92 Concito: (2011): Grøn Byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. SBi (2009): 
Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
 
 
93 Videncenter for Energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
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Usikkerhed om effekt af tiltag og økonomisk rentabilitet 

En gennemgående udfordring er, at udlejerne oplever usikkerhed i forhold til deres 

beslutning om evt. at investere i energioptimeringstiltag. Når finansieringsgrundlag, 

omkostninger og den økonomiske rentabilitet ved energioptimering er uklare, bevirker det, 

at incitamentet blandt udlejerne mindskes.  

 

En væsentlig grund til usikkerheden skyldes som nævnt bl.a. uklarheden om fastsættelse af 

forbedringsandelen ved energioptimeringstiltag og huslejenævnenes forskellige praksis og 

om, hvorvidt de kan få finansieret deres udgifter via lejeforhøjelse. I forlængelse heraf ser 

mange udlejere grundet deres korte investeringshorisont energibesparelsesforanstaltninger 

som rene udgifter.94 

 

Desuden viser de beregnede besparelser sig ofte at være for optimistiske. Beregningerne 

bygger som omtalt typisk på forenklede og teoretiske forudsætninger i forhold til 

indetemperatur, forbrug og brugeradfærd95 – hvoraf sidstnævnte jf. prebound/rebound-

effekter omtalt i forrige kapitel har en væsentlig betydning for både 

beregningsforudsætninger og reel effekt.96 Beregningsprogrammet Be10, udviklet af SBi, som 

ligger til grund for mange af potentialeberegningerne i forhold til eksisterende bygninger, er 

ikke udviklet til dette formål men til at foretage tværgående sammenligning af nye 

bygninger. Ligeledes kan mangelfulde målinger af indeklima, realiseret energiforbrug og 

fravær af comissioning, hvor man gennemgår bygningen, inden den tages i brug, spille 

negativt ind. Der mangler dog pt. metoder, som kan håndtere denne problemstilling med 

differencen mellem det kalkulerede forbrug og det faktiske forbrug.97  

 

Praktiske og prioriteringsmæssige barrierer  

Sideløbende med ovenstående barrierer findes der desuden i forhold til de private udlejere 

en række praktiske og prioriteringsmæssige barrierer, som kan spille en væsentlig rolle.98  

Det kan fx handle om:  

 Timing – udlejer står i en situation, hvor renoveringsopgaven kommer ubelejligt, fx ved at 

ejendommen står til salg, er nyligt erhvervet, eller der er skiftet administrator. 

 Usikkerhed – det er ikke sikkert, at resultatforventninger kan indfries.  

 Konkurrencehensyn – udlejers konkurrenceevne nu og her kan risikere at blive forringet, 

hvis der er tale om langvarige energioptimeringsarbejder, da der er risiko for fraflytning af 

lejere, og at ejendommen ikke er ’åben’ for tilflytning af nye lejere.  

 Kapacitet – større energioptimeringsindsatser kan være en overvældende proces for udlejer 

at kaste sig ud i. Især for mindre, ikke-professionelle udlejere, der ofte ikke har råd til at 

hyre rådgivere.  

   

 
 

94 SBi (2013: 05): Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger.  
 
95 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
96 Brugeradfærdens betydning behandles nærmere nedenfor.  
 
97 Netværk for energirenovering (2013). Grundkatalog. 
 
98 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
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! 4. LEJERNE 
 

Beboerne i private udlejningsejendomme er afgørende aktører. Deres tilslutning er jf. kapitel 

2 afgørende for gennemførelse af energioptimeringsprojekter. Hvordan lejerne stiller sig i 

forhold til energiforbrug og energioptimering kan således spille en væsentlig rolle i forhold 

til, om udlejer prioriterer energieffektivisering. I dette kapitel beskrives de lejere, som bebor 

de private udlejningsejendomme, og der gives en detaljeret karakteristik af de forskellige 

beboergrupper. Efterfølgende opridses de væsentligste incitamenter og barrierer hos lejerne 

for at prioritere energiforbedringer. 

  

 

4.1 MOBILITET I PRIVAT BOLIGUDLEJNING 
 

Privat boligudlejning spiller en væsentlig rolle som formidler af mobilitet på boligmarkedet. 

Mange husstande benytter private udlejningsboliger som midlertidig bolig på vejen i deres 

videre boligkarriere. Det kan være i forbindelse med akut boligbehov som fx ved skilsmisse, 

som første bolig for unge, der flytter hjemmefra, og som ’mellemstation’ for en familie på vej 

videre mod en fast ejerbolig. Således er boligomsætningen dobbelt så høj som gennemsnittet 

på boligmarkedet, og 34 pct. af det samlede antal flytninger sker til en privat 

udlejningsbolig.  

 

At den private lejebolig ofte er midlertidig ses ved, at den gennemsnitlige botid er 7,4 år, 

hvilket er lavt sammenlignet med den gennemsnitlige botid på 13 år for boligsektoren som 

helhed. Lejerne har derfor generelt en relativt kort tidshorisont.99 

 

 

4.2 LEJERGRUPPER 
 

Figur 2: Fordeling af beboergrupper (husstande) i private udlejningsboliger. 

 

 
Kilde: SBi (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 

 
 
99 SBi (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 
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En registeranalyse foretaget af SBi i 2007100 viser, at sammensætningen af beboergrupper i 

private udlejningsejendomme er kendetegnet ved en overrepræsentation af unge enlige og 

unge par under 30 år, studerende, enlige midaldrende og enlige ældre. Desuden findes en 

mindre overrepræsentation af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Til gengæld er 

børnefamilier, midaldrende par og ældre par underrepræsenteret set i forhold til 

befolkningen som helhed. 

 

Som det fremgår, indikerer fordelingen, at der er en tendens til, at den private lejebolig 

særligt spiller en rolle i starten og i slutningen af en persons ’boligkarriere’. I nedenstående 

oversigt opsummeres på tendensniveau hver beboergruppes brug af private lejeboliger og 

den rolle, boligen spiller for dem:  

 

Tabel 10: Beboergruppers brug af private lejeboliger og boligens rolle 

 

BEBOERGRUPPE TILFLYTNING BOLIGSTØRRELSE BOLIGENS ROLLE 

Unge enlige (under 

30 år)   

 

 Gruppen med størst over-

repræsentation – bor 2,5 gange så 

ofte i privat lejebolig som resten af 

befolkningen.  

 Udgør ca. hver tredje, der flytter 

ind i en privat lejebolig.  

 Privat udlejningsbolig er den 

dominerende boform. Mere end 

halvdelen blandt unge enlige flytter 

til privat udlejningsbolig.  

 

 Udgør næsten 70 pct. af 

tilflytterne til de mindste 

boliger (under 50 kvm.)  

 Flytter sjældent til de 

større lejeboliger.  

Typisk som første 

bolig eller tilflytning 

fra kollegium. 

 

Flytter typisk efter 

endt uddannelse 

eller ved dannelse af 

familie.  

Unge par (under 30 

år) 

 

 Privat udlejningsbolig er en 

dominerende boform. Bor ca. 2 

gange så ofte i en privat lejebolig 

som resten af befolkningen.  

 45 pct. tilflytter en privat 

udlejningsbolig.  

 

 Primært mellemstore 

boliger (50-80 kvm.)  

Børnefamilier 

 

 Underrepræsenteret i forhold til 

privat lejebolig.  

 25-30 pct. af børnefamilierne 

tilflytter en privat udlejningsbolig.  

 Primært store boliger 

(over 80 kvm.) 

 Mellemstation på 

vej mod mere 

permanent bolig  

Midaldrende enlige 

(40-60 år) 

 

 Privat udlejningsbolig er 

overrepræsenteret i forhold til 

andre typer boliger.  

 Bor 38 pct. oftere i privat lejebolig 

end befolkningen som helhed. 

 Ca. 40 pct. tilflytter en privat 

udlejningsbolig.  

  

 Primært mellemstore 

boliger (50-80 kvm.) 

  

 
 

100 SBi (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 
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Ældre enlige (60+ 

år) 

 

 En vis overrepræsentation. Bor 22 

pct. oftere i privat lejebolig end 

befolkningen som helhed.  

 Hver tredje ældre enlige tilflytter 

en privat udlejningsbolig.  

 Primært mindre (under 50 

kvm.) og mellemstore (50-

80 kvm.) 

 Ved fraflytning fra 

familiebolig eller 

fx samlevers død, 

hvor privat 

lejebolig kan få 

rolle som 

permanent bolig.  

Ældre par  

(60+ år) 

 

 Underrepræsenteret i forhold til 

privat lejebolig.  

 Hver femte ældre par flytter til en 

privat udlejningsbolig. 

 Primært mindre boliger 

(under 50 kvm.) og 

mellemstore (50-80 kvm.) 

  

 

Kilde: SBi (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 

 

Ser man på lejernes privatøkonomiske profil, er privat boligudlejning i kraft af de 

overrepræsenterede beboergrupper også kendetegnet ved en overrepræsentation af personer 

med lav gennemsnitlig husstandsindkomst.101 De to største sociale grupper af tilflyttere til 

private udlejningsboliger er studerende og beskæftigede med lav indkomst. Til gengæld 

flytter personer med høj indkomst og pensionister relativt sjældnere til private 

udlejningsboliger.  

 

SBi’s analyse peger desuden på en række geografiske forskelle i beboersammensætningen i 

den private boligudlejning. De væsentligste fremgår af nedenstående oversigt:  

 

Tabel 10: Beboersammensætning i privat boligudlejning fordelt på kommunetyper. 

 

GEOGRAFI BEBOERGRUPPER SOCIALE GRUPPER 

København og 

Frederiksberg 

 Flere midaldrende enlige og par.  

 Ældre beboere underrepræsenteret i centrum men til 

gengæld overrepræsenteret i forstæderne. 

 Børnefamilier bruger sjældnere privat udlejning. 

 

 Flere beskæftigede med højere 

indkomst.  

 Relativt flere studerende. 

 Overordnet færre på 

overførselsindkomst.  

Tre største 

provinsbyer 

(Aarhus, Odense 

og Aalborg)  

 

 Markant overrepræsentation af unge enlige og par set 

i forhold til resten af landet.  

 Børnefamilier bruger sjældnere privat udlejning. 

 

 Relativt flere studerende. 

 Relativt få på 

overførselsindkomster. 

 Relativt færre beskæftigede.  

 

Mellemstore byer 

(mindre end 

15.000 

indbyggere) 

 

 Mindre overrepræsentation af unge enlige og unge 

par. 

 Flere beskæftigede med lavere 

indkomst. 

 
 
101 Baseret på den person i husstanden med den højeste indkomst. Den lavere gennemsnitlige husstandsindkomst skyldes primært, at der er 
væsentlig flere husstande med kun én indkomsttager i private udlejningsboliger samt en overrepræsentation af studerende, 
førtidspensionister og arbejdsløse i forhold til landsgennemsnittet.  
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Byer i mindre 

kommuner  

 Flere børnefamilier i privat udlejning end i andre dele 

af landet – hvilket kan skyldes lavere udbud af 

almene udlejningsboliger end i de større byer.  

 Færrest unge enlige og unge par.  

 

 Flere beskæftigede med lavere 

indkomst.  

 

Kilde: SBi (2007): Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. 

 

 

4.3 INCITAMENTER I FORHOLD TIL ENERGIOPTIMERING 
 

Forskellige undersøgelser, der har omhandlet lejernes incitamenter i forhold til 

energioptimering, indikerer dels, at lejernes motivation vil afhænge af, om de oplever et 

behov i forhold til forbedring af indeklima og komfort samt et økonomisk behov for 

energibesparelser. Dels, at eksisterende videnniveau omkring energi og energioptimering 

samt individuelle socioøkonomiske forhold ved lejerne udgør modificerende faktorer.  

 

I forbindelse med et forsøgsprojekt under Ministeriet for By & Landdistrikter, der skulle 

undersøge incitamenter blandt lejere i forhold til energirenovering i private 

udlejningsejendomme102, viste det sig, at indeklimaproblemer og energimæssig dårlig 

tilstand i ejendommene, kombineret med stigende lokale energipriser – og dermed stigende 

energiudgifter – var en stor motivationsfaktor for de pågældende lejere i forhold til 

energioptimerende tiltag.   

 

En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse gennemført af Rambøll Management i 2012 

blandt 1.466 lejere i privat boligudlejning viste, at lidt over halvdelen af de adspurgte lejere 

udtrykte interesse i at indgå en frivillig aftale med udlejer omkring huslejeforhøjelse i 

forbindelse med energirenovering. Muligheden for at spare penge på energiregningen var 

den vigtigste motivationsfaktor. Undersøgelsen viste, at opbakningen blandt de 

interesserede lejere var større - jo kortere periode for huslejestigning og jo mindre 

huslejestigning, der ville være tale om. De fleste lejere ville foretrække en huslejestigning på 

max 9 pct. i en periode på 1-4 år.  

 

Samtidig viste undersøgelsen, at socioøkonomiske karakteristika udgør væsentligt 

modificerende faktorer i forhold til lejernes motivation.103 De lejere, som var motiverede for 

energioptimering og ville acceptere en huslejeforhøjelse som led i en frivillig aftale med 

udlejer, var kendetegnet ved følgende socioøkonomiske karakteristika:  

 

 Midaldrende: Aldersgruppen 40-59 år var de mest interesserede.  

 Højere indkomstniveau: Der var primært interesse blandt lejere med en årlig 

husstandsindkomst højere end 200.000 kr.  

 Højere uddannelsesniveau: Jo højere uddannelse, desto større interesse. De mest 

interesserede var personer med en længere videregående uddannelse.  

 

 
 
102 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2012): Energirenovering med dialog som redskab.  
 
103 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
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Manglende motivation var omvendt dels tæt forbundet med lav husstandsindkomst, og dels 

med lejernes korte tidshorisont i forhold til beboelse af lejemålet. De ikke-interesseredes 

økonomi tillod dem ikke at betale en højere husleje, eller også planlagde de at fraflytte 

lejemålet inden for en kortere periode. Undersøgelsen fandt desuden en klar sammenhæng 

mellem interesse i frivillige aftaler og energioptimering på den ene side og lejernes 

opmærksomhed omkring deres energiforbrug og viden omkring fordele ved 

energioptimering på den anden.  

 

Ligeledes afdækkede undersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem opmærksomhed og 

videnniveau. De motiverede lejere var opmærksomme på deres energiforbrug af økonomiske 

hensyn og havde et vist kendskab til energirenovering. De mindst motiverede lejere var 

omvendt kendetegnet ved lavere opmærksomhed, videnniveau og desuden mindre 

overbevisning om økonomiske og komfortmæssige fordele ved energirenovering. 

Undersøgelsen fandt dog ikke sammenhæng mellem opmærksomhed, videnniveau og 

socioøkonomiske karakteristika.  

 

 

4.5 BARRIERER 
 

Ligesom på udlejerområdet gør det sig for lejerne gældende, at energioptimering er 

forbundet med en række barrierer – ofte økonomiske. Desuden spiller det ind, at lejerne i 

sagens natur ikke altid føler ejerskab over for deres bolig på samme måde som ejere, og 

derfor sjældent optræder som handlingsagenter, når det kommer til at igangsætte 

renoveringer. De væsentligste barrierer opsummeres herunder. 

 

Lejerne prioriterer ikke energieffektivisering 

En grundlæggende lejerrelateret barriere, som ofte fremhæves, er manglende prioritering af 

energioptimering grundet socioøkonomiske forhold, og at lejeboligen for mange er 

midlertidig. Mange lejere har lave indkomster og har primært interesse i lav husleje samt 

forbedringer, der giver værdi, mens de bebor lejemålet. Interessen for langsigtede 

forbedringer som energioptimering kan derfor være lille.104  

I forbindelse med foranalysen er der blevet gennemført en mindre kvalitativ undersøgelse 

blandt lejere i alderen 20-30 år i privat boligudlejning i Sønderborg105. Til trods for at 

undersøgelsen kun kan sige noget om denne afgrænsede lejergruppe106, bekræftede 

resultaterne, at energieffektivitet lå lavt på prioriteringslisten. Desuden kan denne gruppe 

lejere siges at udgøre et eksempel på typiske lejere i privat boligudlejning i kraft af deres 

lave indkomster og korte tidshorisonter i forhold til beboelse af lejemålet.  

 

Ingen af de medvirkende lejere så energioptimering som en vigtig faktor i forhold til, om en 

lejlighed er attraktiv. Kravene til lejerboligen handlede for dem primært om huslejeniveau, 

æstetisk fremtoning og beliggenhed. Lejerne havde desuden primært fokus på forbedringer, 

der giver en umiddelbar og mærkbar værdi, mens de bor i lejligheden, som fx nyt køkken 

eller badeværelse samt udskiftning af hårde hvidevarer. 

 
 
104 Se fx Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
105 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt lejere i privat boligudlejning i Sønderborg.  
 
106 Af praktiske årsager var det kun muligt at opnå deltagelse fra lejere i alderen 20-32 år. Undersøgelsen tegner derfor primært et billede af 
yngre lejere i privat udlejningsbyggeri og kan ikke siges at være dækkende for den sociodemografisk set langt bredere gruppe af lejere, der 
bor i en privat lejebolig.  
 



ENERGIOPTIMERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING  SIDE 50 AF 76 

 

 

En væsentlig grund til, at energioptimering ikke blev opfattet som vigtigt af lejerne, var, at 

de, som det generelt er tilfældet for lejere i privat boligudlejning, kun bor midlertidigt i 

lejeboligen. Energimæssige mangler blev derfor ikke opfattet som en permanent 

problemstilling. Især de helt unge lejere var fx villige til at acceptere dårlig opvarmning – så 

længe boligen ligger centralt og har andre, mere synlige, brugsfordele som fx altan.  

 

Manglende økonomisk incitament 

Som det fremgik ovenfor, kan stigende energipriser kombineret med energiineffektivitet i en 

lejebolig skabe lejerefterspørgsel i forhold til energieffektivisering, hvor ønsket om at spare 

penge på energiregningen udgør den største motivationsfaktor. Dog vil det for lejer altid 

handle om de samlede udgifter ved at bo til leje. Og for en del lejere kan en lav husleje 

derfor opveje en større energiregning og mindske incitamentet.107 Således er det i hvert fald 

en modificerende faktor, hvorvidt energiregningen er markant forhøjet og dermed medfører 

en markant forhøjet nettohusleje. 

 

I analysen blandt lejere i Sønderborg blev muligheden for besparelser på energiforbrug ikke 

set som en stor motivationsfaktor.108 Lejerne så på deres samlede omkostninger ved at bo til 

leje, og de kunne acceptere en højere energiregning, hvis huslejen til gengæld var lav. 

Selvom de tilkendegav en vis interesse i at nedsætte energiforbruget for at spare penge, var 

energioptimering udelukkende interessant, hvis det kunne spare dem penge nu og her. 
Enkelte erklærede desuden i den forbindelse, at de ville betale minimalt ekstra i husleje for 

energimæssige forbedringer af lejemålet. 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger109 har stillet spørgsmålstegn ved, hvor stort og 

udbredt et økonomisk incitament der reelt er blandt lejere og andre forbrugere til at spare på 

energiforbruget, idet omkostninger til distribution, afgifter mm. generelt har større 

betydning for forbrugernes energiudgifter.  

 

Kortsigtet perspektiv svækker accept af langsigtede tiltag 

Som det er fremgået, udgør lejeboligens ofte midlertidige karakter et gennemgående og 

væsentligt barriereelement for lejernes efterspørgsel. I det omfang, at lejerne er 

interesserede i energioptimering, tyder Rambølls undersøgelse som nævnt på, at lejerne 

primært kan acceptere huslejestigninger i en kort periode.110 Det kan udgøre en barriere for 

mere gennemgribende energirenoveringstiltag, der vil medføre huslejestigning over en 

længere periode, men vil være mest fordelagtige set i et totaløkonomisk perspektiv.  

 

Manglende viden og opmærksomhed omkring behov for energibesparelser 

Lejerne har af forskellige grunde ikke optimale forudsætninger for at reagere på eksempelvis 

en stor varmeregning over for udlejer med argumenter for behovet for energieffektivisering. 

Barrierer er fx, at lejerne sjældent ser ejendommens energimærke og mangler et relevant 

sammenligningsgrundlag.111 Lejernes muligheder for at få et dækkende og anvendeligt 
 
 
107 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
 
108 ProjectZero/Advice (2013): Målgruppeanalyse blandt lejere i privat boligudlejning i Sønderborg. 
 
109 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
110 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
 
111 SBi (2009): Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. 
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billede af deres energiforbrug og af konsekvenserne af deres energiadfærd er desuden ikke 

optimal. Findes der individuelle målere, er erfaringen, at lejerne har svært ved at forholde sig 

til tallene og omsætte dem til anvendelig information.112 Endvidere er mange 

etageejendommes øvrige omkostninger, såsom generelt varmetab på føringsledninger og 

afgifter til forsyningsselskaber, fordelt via andele. Det reelle forbrug afspejles ikke i den 

økonomiske regning, og det kan mindske den enkeltes incitament til at spare på energien.113  

 

Manglende forudsætninger for at vurdere projekter og værdipotentialer 

Mange lejere har ikke forudsætninger for at vurdere udlejers forslag til energiforbedrende 

projekter, konkrete løsningsforlag, økonomi og lovgivningen på området. Et væsentligt 

aspekt er i den forbindelse, at der kan eksistere en mistro blandt lejere til udlejers 

intentioner og til den beregnede besparelse ved energioptimering.114  

Energioptimeringsarbejde kan desuden være forbundet med forskellige former for gener, der 

kan påvirke lejernes oplevede bo-kvalitet og dermed tilfredshed – eller beboerne kan have 

forestillinger/bekymringer omkring gener, som gør, at de vil være negativt indstillede.    

 

Lejernes energiadfærd er et wild card 

Studier af beboeres energiadfærd115 har vist, at selv beboergrupper, der demografisk ligner 

hinanden, kan have vidt forskelligt energiforbrug afhængigt af viden, forestillinger om 

energirigtig adfærd mv. Når et energieffektiviseringsprojekt er gennemført og overgår til 

driftsfasen, viser erfaringerne samstemmende, at beboernes energiadfærd er et ’wild card’, 

som kan skabe udfordringer116, der bl.a. skyldes, at informationsindsats omkring korrekt 

energiadfærd ofte forsømmes.117 

 

En gennemgående problematik er den tidligere omtalte rebound-effekt, hvor energiforbruget 

stiger, fordi effektiviseringen så at sige lukker op for at få mere komfort inden for 

”energibudgettet”. Det gør det vanskeligt at forudsige, hvilken energibesparelse beboerne 

reelt vil få, og det kan betyde, at forventede besparelser ikke realiseres, hvilket gør det 

vanskeligt at argumentere med økonomiske fordele over for lejerne.118 En anden udfordring 

er risikoen for indeklimaproblemer, når lejerne fx glemmer at lufte ud, efter at bygningen er 

blevet mere tæt.119    

 
 
112 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog.  
 
113 SBi (2008:15): Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme – under forskellige ejerformer. 
 
114 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog.  
 
115 Se fx Energistyrelsen (2013): Indeklimaforhold ved energirenovering; Gram Hanssen, Kirsten (2010): Residential heat comfort practices – 
understandig users. 
 
116 Bygherreforeningen (2011): Barriereanalyse.  
 
117 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger. 
 
118 Velfærdsministeriet/SBi (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger. 
 
119 Velfærdsministeriet/SBi (2009): Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger. 
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 5. ANDRE AKTØRER 
 

En række andre aktører spiller ind i beslutningsprocessen frem mod igangsættelsen af 

energibesparende renoveringer – fx som rådgivere i forhold til ejendommens tilstand, 

konkrete tiltag eller økonomi. I dette kapitel gennemgås de vigtigste grupper og deres roller 

over for den private udlejer. 

 

 

5.1 ADMINISTRATORER OG DRIFTSPERSONALE  
 

En del udlejere overlader administrationen af deres ejendomme til professionelle. SBi har i 

flere undersøgelser behandlet brugen af administratorer.120  

 

Undersøgelserne har vist, at omkring hver fjerde udlejer benytter en administrator, svarende 

til 37 pct. af det samlede antal lejeboliger. Administratorer benyttes især af udlejere, der 

vægter langsigtede investeringsafkast på ejendomme og forøgelse af huslejeindtægter ved 

fornyelser og forbedringer. De fleste er mindre virksomheder, der administrerer relativt få 

boliger. Størstedelen er advokatfirmaer, der primært beskæftiger sig med den juridiske og 

økonomiske del af driften. Et stadigt mere udbredt ønske om at spare på udgifter til 

administration og drift har betydet, at de efterspurgte ydelser ligger på de mest basale 

opgaver.  

 

Der findes endnu sparsom viden om administratorernes præcise rolle og betydning i forhold 

til opmærksomhed og igangsættelse af energioptimeringstiltag.121 SBi’s undersøgelse122 

påpegede følgende udfordringer forbundet med denne gruppe aktører:  

 Energioptimering er ikke på dagsordenen hos flertallet af administratorer. De ser det ikke 

som en naturlig del af deres opgave – og oplever ingen efterspørgsel fra udlejer. Der findes 

en del mellemstore og enkelte store administrationsselskaber, som også har fokus på 

energiaspekter, men systematisk fokus på optimeringsmuligheder og indsamling af 

oplysninger til vurdering af behov for tiltag er generelt ikke udbredt. 

 De mange mindre virksomheder og advokatfirmaer mangler de nødvendige energimæssige 

og tekniske kompetencer. Og administratorer kan desuden være forpligtet til kun at 

anbefale investering i tiltag, der giver en vis forrentning. Det kan derfor være vanskeligt at 

overbevise udlejer om fornuften i at investere i energieffektivisering ud fra en bygnings- og 

energiteknisk synsvinkel. 

 Mange steder opereres med løst tilknyttede viceværter, der tager sig af flere ejendomme. 

En konsekvens er mindsket kendskab til ejendommenes energiforbrug og evt. behov for 

energieffektivisering.  

 

 

 
 
120 SBi (2008: 01): Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi & SBi (2008:15): Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme 
– under forskellige ejerformer. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse vedrørende miljøstyret bygningsdrift blandt ca. 350 
administratorer i privat og almen boligudlejning. 

121 Netværk for energirenovering (2013b): Initiativkatalog.  
 
122 SBi (2008): Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme under forskellige ejerformer.  
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5.2 VEJLEDERE OG RÅDGIVERE  
 

Undersøgelser har vist, at håndværkere er den væsentligste kilde til information i forhold til 

energibesparelser. Om end særligt de store professionelle håndværkere benytter deciderede 

rådgivningsfirmaer, er det i vidt omfang håndværkere, som udlejer er i kontakt med i 

forbindelse med afklaring af behov, muligheder og proces.123  

Videncenter for energibesparelser har i en barriereanalyse påpeget, at der er et markant 

behov for efteruddannelse i forhold til energioptimering både blandt håndværkere og blandt 

de rådgivende og projekterende virksomheder, som er i kontakt med bygningsejere.124 Dette 

behov bekræftes af flere nylige undersøgelser.  

 

En rapport fra Erhvervsstyrelsen125 fra 2010 om styrket efteruddannelse i byggeriet omkring 

lavenergibyggeri og energirenovering viste, at en række håndværkere, installatører og 

rådgivere mangler helt basal viden om korrekt udførelse af efterisolering, tætninger, korrekt 

placering af dampspærre, gennembrydninger mv. Som det fastslås i rapporten, er denne 

viden afgørende for at opnå de beregnede energibesparelser i et projekt og for at opretholde 

et godt indeklima og ejendommens fysiske tilstand. Ligeledes konstaterede rapporten 

udbredt usikkerhed om løsninger, grundet manglende afprøvning af produkter/materialer på 

markedet.  

 

SBi har i 2013126 gennemført en undersøgelse blandt kommuner, private boligejere og 

håndværkere om overholdelse af kravene i BR10, som viste at mange håndværkere har svært 

ved at anvende Bygningsreglementets krav i praksis. Selvom mange håndværkere ved, at der 

findes krav til energirenovering, er kendskab og praksis varierende. Ofte ageres ud fra 

tommelfingerregler, fx omkring isoleringstykkelse, og mange arbejder stadig ud fra tidligere 

regelsæt. Der gennemføres sjældent egentlige rentabilitetsberegninger, men derimod 

kvalitative, erfaringsbaserede skøn af rentabiliteten, hvor 5-10 års tilbagebetalingstid bruges 

som rettesnor i forhold til dialogen med kunder. En del håndværkere oplever desuden 

sælger-kunde relationen som problematisk og føler sig klemt mellem reglementet og kunder, 

der er skeptiske over for energibesparelsespotentialet. 

 

 
5.3 FINANSIERINGSINSTITUTIONER 
 

Videncenter for energibesparelser i bygninger127 har påpeget følgende barrierer relateret til 

finansieringsinstitutioner og lånefinansiering:   

 Bankernes boligrådgivere mangler i vidt omfang viden og forståelse for energibesparelser. 

De kan ikke vurdere projekternes effekt og indregner ikke besparelser i forhold til 

vurdering af lån.  

 
 
123 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
124 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
125 Erhvervsstyrelsen (2010): Styrket uddannelse og efteruddannelse i lavenergibyggeri og energirenovering.  
 
126 SBi (2013: 02): Overholdelse af kravene i Bygningsreglementet. 
 
 
127 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
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 Banker og realkreditinstitutter foretrækker projekter med kortere tilbagebetalingstid, som 

er mindre risikofyldte. Ved større projekter er de mindre tilbøjelige til at give lån, der 

betaler sig hjem over 15-20 år, som er en kortere tidshorisont, end det kræves i forhold til 

langsigtede, mere omfattende investeringer.   

 De mindre udlejere bliver ofte personligt kreditvurderet, hvilket kan mindske 

sandsynligheden yderligere for lånebevilling til energieffektivisering for denne gruppe 

udlejere.  
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 6. VIRKEMIDLER OG LØSNINGER 
 

Danske såvel som internationale erfaringer viser, at vil man fremme energioptimering, 

kræver det en sammenhængende indsats med en kombination af virkemidler over for både 

målgrupper og andre aktører. 128 Som det understreges af Videncenter for energibesparelser i 

bygninger i rapporten Sådan fremmes energibesparelser i bygninger  - en fokuseret 

energispareindsats fra 2009, er det afgørende at have fokus på hele værdikæden og sikre, at 

der skabes incitamenter og tages hånd om barrierer i alle led lige fra ejere og lejere til 

udførende, finansieringsinstitutter og regulering.129  

 

I de senere år har såvel forskningspublikationer og initiativer blandt byggebranchens aktører 

afdækket forslag til virkemidler, der kan fremme energieffektivisering inden for privat 

boligudlejning.130 Senest har en arbejdsgruppe under Netværk for energirenovering 

udarbejdet en række forslag til initiativer og virkemidler i forhold til etageboliger, herunder 

specifikt private udlejningsboliger, og samlet dem i hhv. netværkets grundkatalog og 

initiativkatalog. Disse to publikationer samler og bygger videre på en række tidligere 

fremsatte forslag og danner derfor hovedgrundlaget for gennemgangen af foreslåede tiltag 

og virkemidler i det følgende kapitel. Desuden inddrages erfaringer fra undersøgelser og 

konkrete eksempler på bestemte virkemidler samt pointer fra interviews med nøglepersoner 

fra byggebranchen og relevante projekter.  

 

 

6.1 DE PRIVATE UDLEJERE  
 

Tiltag over for private udlejere falder overordnet i tre kategorier: 

 

 Informationsindsatser, der kan påvirke holdninger, skabe opmærksomhed og incitament 

for at gå i gang med energieffektivisering. 

 Inspirationsmaterialer og guidance, der kan give udlejerne bedre og mere brugbar 

inspiration i forhold til energieffektivisering af deres ejendomme.  

 Rådgivning, der understøtter private udlejere med bedre afklaring af behov og 

muligheder, så de, der har incitament til at gå i gang, ikke bremses.  

 

 

6.1.1 INFORMATIONSINDSATSER 
 

I informationsindsatser over for private udlejere anbefales det at sætte fokus på de 

umiddelbare fordele, som udlejer kan opnå ved at igangsætte et energirenoveringsprojekt. 

 
 
128 SBI (2013): Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger; Energistyrelsen (2011): Reduktion af energiforbruget 
i eksisterende bygninger – baggrundsnotat. 
 
129 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
130 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog; Netværk for energirenovering (2013): Initiativkatalog; SBI (2013): Incitamenter og 
virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger; Bygherreforeningen (2010): Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger; 
Bygherreforeningen (2010): Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger, debatoplæg; Concito (2011): Grøn byfornyelse fra paradoks 
til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme; Tænketank om bygningsrenovering (2012): Fokus på 
bygningsrenovering; Energistyrelsen (2011): Reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger – baggrundsnotat; Videncenter for 
energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger; Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for 
energibesparelser i private udlejningsboliger. Bygherreforeningen & Grundejernes Investeringsfond (2011): Hvidbog om 
bygningsrenovering.  
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Helhedsperspektiv 

Udlejere skal i højere grad gøres opmærksomme på, hvordan renoverings- og 

forbedringsarbejder kan betragtes som en ’situation of opportunity’, hvor flere behov kan 

dækkes og flere typer gevinster opnås på én gang.131 Fx ved at sætte fokus på, at 

energitiltagene bør tænkes nært sammen med muligheder for forbedring af indeklima, øget 

komfort og mere robuste og funktionelle materialer og løsninger. Dels for at opnå den 

bedste helhedsløsning, dels for at skabe attraktive gevinster for såvel udlejer som lejere 

udover energibesparelser.  

 

 
HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING 
 

Demonstrationsprojekt ”Helhedsorienteret energirenovering”, som i skrivende stund 

gennemføres af Alectia, DTU Byg og BSAA Arkitekter med finansiering fra Grundejernes 

Investeringsfond og Landsbyggefonden, har bl.a. til formål gennem aktiv brugerinddragelse 

i en almen og en privat udlejningsejendom at kombinere energibesparelser med 

komfortforbedringer og produktudvikling. Projektet startede i 2011 og kører frem til 

2015132.  

 
 

Totaløkonomi 

Økonomisk rentabilitet og balance mellem driftsøkonomi og investering er afgørende for 

udlejerne, men mange opererer med et kortsigtet investeringsperspektiv. Derfor anbefales 

det at informere om de totaløkonomiske perspektiver ved energiforbedringer for at fremme 

investeringer i mere langsigtede energiløsninger133. Herunder at fordele såsom lang levetid, 

reduceret vedligehold og indeklimaforbedringer fremhæves.  

 

’Non Energy Benefits’ 

Private udlejere befinder sig i en konkurrencesituation og har derfor fokus på, hvor attraktive 

deres lejeboliger er for lejerne, frem for på energioptimering. Over for udlejerne kan være 

potentialer i at sætte større fokus på at skabe øget bevidsthed om de ’Non Energy Benefits’ 

(NEB) som eksempelvis forbedret indeklima, komfort og andre kvaliteter, der følger 

energioptimering, og som kan medvirke til at gøre lejlighederne attraktive for lejere.134  

 

Tekniske installationer og daglig drift 

Effektivisering ved udskiftning af de tekniske installationer specielt i forhold til etagebyggeri 

er meget attraktivt, da tilbagebetalingstiden er relativt kort og effekten stor. Tekniske 

installationer (fx udskiftning af cirkulationspumpe og radiatorventiler) kan udgøre en 

potentiel forbrugsbesparelse på 10-20 pct. med simpel tilbagebetalingstid på få år, og der er 

sjældent komplikationer i forhold til indeklima og arkitektur.135 I den forbindelse bør der 

desuden rettes særskilt fokus mod driftsindsatsen, da energibesparelsespotentialet i sig selv 

 
 
131 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Se desuden fx Tænketank for bygningsrenovering (2013): Fokus på 
bygningsrenovering – 7 initiativer fra byggebranchen. 
 
132 Interview med Birgitte Stang, Alectia. http://www.alectia.com/nyheder/helhedsorienteret-energirenovering-med-aktiv-brugerinddragelse/ 
 
133 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Tænketank for bygningsrenovering (2013): Fokus på bygningsrenovering – 7 
initiativer fra byggebranchen. 
 
134 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
135 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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er stort, og fordi driften på afgørende vis understøtter, at tiltag får den ønskede effekt. Nye 

installationer giver ikke den forventede effekt, hvis ikke der samtidig prioriteres 

indreguleringer og driftsaktiviteter.  

 

 

6.1.2 INSPIRATIONSMATERIALE OG GUIDANCE 
 

Inspiration og guidance kan tage mange former. Efterspørgslen går især på materiale, der 

kan bidrage til at overkomme bekymringer om økonomi og proces. 

 

Businesscases  

Der er stort behov for eksempelsamlinger, der samler viden om energioptimeringer og 

virkninger af disse inden for forskellige typer ejendomme.136 Der kan fx udvikles 

businesscases med vejledende beskrivelser af typiske behov og løsningsmuligheder i forhold 

til de gennemgående etageejendomstyper i privat boligudlejning, inklusive eksempler på 

økonomi, energibesparelseseffekter og NEB-faktorer.137 

 

Videnportal 

De gode businesscases og erfaringer kan fx formidles gennem en dynamisk videnportal, hvor 

der løbende kan indsamles og videreformidles erfaring 

er fra det private udlejningsområde i form af fx cases ud fra fastlagte kriterier. 

 

 
INSPIRATIONSKATALOG OM ENERGIEFFEKTIVISERING 
 

ProjectZero i Sønderborg har sammen med Videncenter for energibesparelser i bygninger i 

forbindelse med ZERObolig-indsatsen over for husejere udarbejdet et inspirationskatalog 

med eksempler på energieffektivisering i tre forskellige prisklasser i tre typiske huse i 

området. Inspirationskataloget er forsynet med en række anbefalinger om effektive 

indsatsområder, den gode byggeproces og muligheder for finansiering138.  

 

 

Vejledning om den gode proces  

En energirenoveringsproces kan som andre former for renovering være kompleks for private 

udlejere. Step-by-step-vejledninger med gennemgang af udfordringer og anbefalinger til 

tiltag i processen kan styrke udlejernes forudsætninger og skabe grundlag for bedre 

energioptimeringsprojekter.139  

 

 

  

 
 
136 Se fx Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger. 
 
137 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
138 Se Appendiksrapport for en nærmere beskrivelse. 
 
139 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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6.1.3 RÅDGIVNING  
 

Kvalificeret rådgivning rettet mod den enkelte udlejer kan være med til at sikre større 

aktivitet på energioptimeringsområdet. Her efterspørges især uvildighed og mulighed for 

netværk og videndeling undervejs i processen. 

 

Uvildig rådgivning 

Et tilbud om uvildig rådgivning kan give udlejere større sikkerhed om deres beslutninger. 

Dels i form af afdækning af behov og muligheder for energieffektivisering. Dels i forhold til 

vurdering af løsninger og produkter samt afklaring af de væsentlige tekniske, økonomiske og 

juridiske forhold og i forhold til frivillige aftaler med lejerne. Samtidig er det væsentligt, at 

rådgiveren imødekommer udlejernes usikkerhed med troværdige beregninger, hvor alle 

usikkerheder forbundet med de beregnede besparelser klarlægges og forklares. Et sådant 

tilbud vurderes især at kunne komme de mindre udlejere til gode.144  

 
 
140 Se Appendiksrapport for en nærmere beskrivelse. 
 
141 Kilde: Anne Maj Fromholt og Simon Asser Jørgensen, Energistyrelsen. 
 
142 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2012): Når energirenovering skal lykkes. Ledelse af den energioptimerende byggeproces. 
 
143 Se www.renproces.dk og www.totalværdimodellen.dk  
 
144 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 

 
VEJLEDNINGER OG GENERELLE GUIDES 
 

Der arbejdes pt. fra flere sider på guides til renoveringsprocesser i privat boligudlejning. 

Teknologisk Institut og Byggeriets Uddannelser er som led i projektet ”Succesfuld 

renovering – samarbejde og forventningsafstemning blandt aktørerne i energirenovering” i 

færd med at udarbejde en håndbog og en pjece målrettet udlejere, som forventes publiceret 

i efteråret 2013. Håndbogen vil bl.a. indeholde en gennemgang af udlejers forpligtelser i 

processen samt anbefalinger til aktiviteter over for lejerne140. Også Energistyrelsen arbejder 

på en lignende guide målrettet etagebyggeri, som forventes at være færdig i efteråret 2013, 

og en særlig guide målrettet privat boligudlejning i løbet af 2014141. 

 

Fra andre sider er der desuden udarbejdet mere generelle guides og værktøjer i forhold til 

energioptimeringsprocesser. Videncenter for energibesparelser i bygninger har i 2012 

udgivet flere publikationer målrettet bygningsejere og bygherrer, som sætter fokus på en 

række anbefalinger til at sikre en god energioptimerende byggeproces142. Derudover har det 

offentligt-private innovationsprojekt Plan C i 2012 udviklet og lanceret to webbaserede 

værktøjer til brug i optimeret planlægning og gennemførelse af energirenoveringsprocesser, 

RenProces og Totalværdimodellen143. 
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TERMOGRAFERING 
 

Som led i en rådgivningsindsats har Videncenter for energibesparelser i bygninger tidligere 

anbefalet, at termografering – en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer af fx 

bygningsflader og konstruktioner, der giver overblik over svagheder i klimaskærmen – kan 

benyttes til på en overbevisende måde at illustrere ejendommens energitab for både 

udlejere og lejere – og dermed afdække og præcisere behov for 

energieffektiviseringstiltag145. 

 

 

Workshops/netværk 

Workshops kan fungere som arbejdsfora for interesserede udlejere, hvor udlejerne guides i 

forhold til regler, beregningsmetoder, totaløkonomi, anvendelse af forskellige 

renoveringstiltag mv. Den positive side-effekt er, at arbejdet kan danne udgangspunkt for 

skabelse af netværk, der kan danne grobund for vigtig videndeling undervejs og efter 

renoveringsprocesser med andre udlejere.146  

 

 

6.2 LEJERNE  
 

Skal lejerne spille en rolle for at fremme energioptimering, anbefales især: 

 

 Informationsindsatser, der kan klæde lejerne godt på med viden om muligheder og 

fordele.  

 Rådgivning og vejledning, der kan klargøre de praktiske og juridiske aspekter forbundet 

med en energirenovering, samt hvilken rolle lejerne selv kan spille for en god proces og et 

godt resultat. 

 Involveringsaktiviteter, der kan skabe opbakning og ejerskab for energioptimering blandt 

lejerne. 

 

 
6.2.1 INFORMATIONSINDSATSER 
 

Bl.a. Rambøll har i den tidligere omtalte lejerundersøgelse peget på, at informationsindsatser 

rettet mod lejerne skal tage højde for forskelle i opmærksomhed, viden og motivation blandt 

lejerne.147 Ligesom for udlejernes vedkommende gælder det her først og fremmest om at 

lægge fokus på de umiddelbart oplevede fordele.  

 

Øget kendskab til ”aftalt grøn byfornyelse”  

Den grønne tænketank Concito lancerede i 2011 konceptet om aftalt grøn byfornyelse som 

en vej ud af paradoksproblemet. 148 Konceptet går kort fortalt ud på, at udlejer og lejer på 
 
 
145 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger. 
 
146 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
147 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
 
148 Concito: (2011): Grøn Byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. 
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baggrund af potentialeberegninger og uafhængig juridisk partsrådgivning på forhånd aftaler 

fordelingen mellem vedligeholdelse og (energi-)forbedring, der betales gennem en forhøjning 

af huslejen. Rambølls lejerundersøgelse konkluderer, at lidt over halvdelen af lejerne har 

interesse i at indgå en frivillig aftale. Det indikerer et potentiale i at udbrede kendskabet til 

lejerne for at skabe motivation og tilslutning.  

 
Fokus på både økonomi og ’Non Energy Benefits’ (NEB) 

Rambølls undersøgelse peger desuden på, at økonomi er den vigtigste motivationsfaktor, og 

at de økonomiske fordele bør være fremtrædende i en informationsindsats.149 Derudover er 

det en gennemgående anbefaling fra Netværk for energirenovering, at det er væsentligt at 

lægge vægt på de komfortmæssige/NEB-gevinster ved en energieffektivisering, som lejerne 

kan mærke i dagligdagen.150 Energibesparende tiltag kan så at sige ’sælges’ til lejerne på de 

medfølgende NEB-gevinster. Netværk for energirenovering understreger dog, at den præcise 

betydning af NEB i forhold til viljen til at indgå frivillige aftaler og accept af lejeforhøjelse 

endnu ikke kendes,151 men flere af de interviewede nøglepersoner melder om gode konkrete 

erfaringer med at visualisere de forventede effekter i forhold til øget funktionalitet og 

komfort over for lejerne. 

 

 
6.2.2 RÅDGIVNING OG VEJLEDNING 
 

Mange lejere mangler viden om energioptimering og kan desuden formodes at have svært 

ved at vurdere og overskue de praktiske og juridiske aspekter omkring en energirenovering. 

Derfor anbefales det at etablere rådgivnings- og vejledningstilbud med fokus på såvel 

konsekvenserne ved energioptimering og lejernes rolle i at skabe en god proces og et godt 

resultat. 

 

Uvildig rådgivning  

For at give lejerne et mere kvalificeret grundlag for at indgå i dialog med udlejer om en evt. 

frivillig aftale anbefaler Netværk for energirenovering derfor, at der tilbydes uafhængig 

rådgivning til lejere. Rådgiveren kan assistere med vurdering af projektet, dokumentation, 

beregninger, lovgivning mm. Fx i form af en ordning, hvor udlejer betaler de dokumenterede 

omkostninger til rådgivningen, men kan få dækket denne udgift ved at tilføje den til 

omkostningerne for energirenoveringen, hvis projektet realiseres, eller som en del af 

varmeregnskabet, hvis det ikke sker.152  

 
Synliggørelse af behov og muligheder  

Mange lejere er ikke i dag opmærksomme på eller optagede af energiforbrug. I forbindelse 

med et rådgivningsforløb bør der lægges vægt på at synliggøre de nuværende driftsudgifter 

og forventet besparelse ved investering i energirenovering, så der kan skabes interesse for 

og accept af energieffektiviseringsprojektet samt (med-)ansvar for en optimal 

gennemførelse.153  
 
 
149 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
 
150 Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger.  
 
151 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
152 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
153 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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Vejledninger til lejerne  

Der kan med fordel udarbejdes vejledningsmateriale målrettet lejere, der klæder dem bedst 

muligt på til at indgå som en aktiv og konstruktiv part i energioptimeringen.154 

Vejledningerne kan indeholde gode råd, værktøjer og henvisninger til, hvordan lejer selv kan 

få indflydelse på beslutningsprocesserne og medvirke til en god og effektiv 

energirenoveringsproces.  

 

 
VEJLEDNING OM SUCCESFULD RENOVERING 
 

En vejledning til lejerne forventes at blive publiceret i efteråret 2013 af Teknologisk Institut 

og Byggeriets Uddannelser som led i projektet ”Succesfuld renovering – samarbejde og 

forventningsafstemning blandt aktørerne i energirenovering”155. 

 

 

 

6.2.3 INVOLVERINGSAKTIVITETER 
 

Aktiviteter, der involverer lejerne, kan være med til at skabe opmærksomhed om såvel 

muligheder for energioptimering og ændret energiadfærd og i sidste ende sikre opbakning156. 

 

Dialog og workshops  

Særligt overfor lejere, der ikke i udgangspunktet er interesserede i energioptimering, er 

dialogbaseret kommunikation et vigtigt værktøj.157 Tidlig involvering af lejerne via workshops 

mv. kan være forbundet med en række fordele158: 

 

 Skaber interesse og medspil blandt lejerne 

 Sikrer dialog, der kan skabe grobund for medejerskab i processen og optimere 

forudsætninger for ønskelig brugeradfærd – og dermed minimere evt. negativ effekt af 

uhensigtsmæssig energiadfærd  

 Minimerer konflikter undervejs i processen.  

 

 
 
154 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
155 Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse. 
 
156 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
157 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
 
158 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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POSITIVE ERFARINGER MED INVOLVERING 
 

I et forsøgsprojekt under Ministeriet for By & Landdistrikter fra 2012 er det lykkedes at 

skabe stor opbakning og løsne op for det klassiske motivationsdilemma omkring 

paradoksproblemet. Energitiltagene tog bl.a. afsæt i beboernes egne ønsker til øget 

bokvalitet – herunder indeklimaforbedringer, komfort og energieffektivitet159. Også i en 

række pilotprojekter under Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger er der gjort 

gode erfaringer med beboerinvolvering bl.a. i workshops160.  

 

 

Synliggørelse af energiadfærd 

Det er afgørende for effekten af energioptimering, at lejerne bebor lejemålene rigtigt med 

optimalt indeklima og minimering af forbrug til følge.161 Når det handler om adfærd, er 

informationsindsatser sjældent tilstrækkelige. Derfor anbefales det at synliggøre og 

benchmarke energiforbrug fx ved hjælp af displays i lejlighederne. Det kan desuden give 

udlejer mulighed for at reagere og sætte ind med råd og vejledning til lejere med højt 

forbrug.162 Rambøll vurderer, at benchmark med accontoforbruget vil virke stærkest over for 

dem, som ikke umiddelbart er motiverede for ændring af energiadfærd, mens benchmark 

med andre lejemål vil virke bedst over for de allerede motiverede.163  

 

 

 
MONITORERING OG DISPLAYNING – ET MARKED UNDER 
AFKLARING 
 

Markedet for fjernaflæsning af målere og displaying er pt. under afklaring, bl.a. i regi af 

Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger, hvor der gennemføres pilotprojekter om 

udvikling af software og afprøvning af tekniske muligheder164. Erfaringerne her er positive og 

indikerer bl.a., at det er afgørende med et enkelt set-up, der giver mening for lejerne (fx 

opgørelse i kroner og sammenligning med normalforbrug fremfor forbrugstal). 

 

 

Lejere som energiambassadører 

Engagerede lejere kan opfordres og uddannes til at tage aktiv del i formidlingen over for 

andre lejere og motivere til hensigtsmæssig energiadfærd, når løsningerne er 

implementeret.165  

 
 
159 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (2012): Energirenovering med dialog som redskab. 
 
160 Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse af projekterne. 
 
161 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Velfærdsministeriet/SBI (2008): Barrierer for energibesparelser i private 
udlejningsboliger. Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger. 
 
162 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
163 Bygherreforeningen/Rambøll Management (2012): Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 
energirenovering af private lejeboliger. 
 
164 Se www.boenergi.net samt Appendiksrapport. 
 
165 Se fx Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger samt Netværk for energirenovering 
(2013): Grundkatalog.  
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6.3 ØVRIGE AKTØRER 
 

Som tidligere angivet spiller finansieringsinstitutter, administrations- og driftspersonale samt 

udførende vigtige roller i forbindelse med energioptimering. Derfor anbefales det, at der 

også igangsættes tiltag, som retter sig mod disse aktørgrupper. 

 

 
6.3.1 FINANSIERINGSINSTITUTTER 
 

For finansieringsinstitutternes vedkommende er der fra flere sider udtrykt behov for at styrke 

viden og kompetencer til vurdering af låneansøgninger og de økonomiske potentialer i 

energioptimering.166    

 

Uddannelse af rådgivere 

Det er væsentligt at styrke kompetencerne hos rådgivere i banker og realkreditinstitutter, der 

skal rådgive bygningsejere i forbindelse med låneansøgninger. Herunder hvordan 

besparelser kan indregnes via energieffektiviseringen i forhold til kreditvurdering, 

totaløkonomibetragtninger og betydning af energiforbedringer for værdistigning i en 

ejendom. 

 

 
BRANCHEFOKUS PÅ ENERGIOPTIMERING 
 

Flere banker og realkreditinstitutter har allerede taget initiativ og igangsat en udvikling på 

området. Således har fx Spar Nord, Nykredit og Totalkredit oprettet særlige energilån167, 

ligesom der er igangsat uddannelsesprogrammer i enkelte finansieringsinstitutter.168 

 

 

Uvildig information om potentialer  

Der er behov for, at banker og realkreditinstitutter får en mere indgående viden om de 

økonomiske potentialer i forbindelse med energirenovering af de gængse ejendomstyper 

inden for privatudlejning. Det kan ske som led i en generel informationsindsats eller ved at 

sikre let adgang til denne viden fx via et website.  

 

 

6.3.2 ADMINISTRATORER OG DRIFTSPERSONALE  
 

Eksterne administratorer og driftspersonale kan spille en vigtig rolle i forhold til at rådgive 

udlejere og påpege behov for energioptimering.  

 

Uddannelse af administratorer  

Det er i dag uklart, præcis hvilken rolle administratorer spiller. Netværk for energirenovering 

efterspørger en nærmere kortlægning af anvendelsen af administratorer, udbredelsen af 

 
 
166 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes 
energibesparelser i bygninger. 
 
167 Se http://www.bolius.dk/spar-energi/finansiering/ 
  
168 netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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aftaler om energioptimering samt administratorers kompetencer inden for energioptimering 

– og herunder afklare behovet for uddannelse og kompetenceopbygning.169  

 

Energiambassadører blandt driftspersonale 

Driftsfolk kan i nogle tilfælde aktiveres som deciderede energiambassadører i ejendommene. 

Fx gennem en fælles energigennemgang sammen med en energirådgiver, der præsenterer en 

bruttoliste over relevante tiltag. Derefter kan iværksættes workshopforløb eller lignende, 

hvor driftsfolk og lejere beslutter tiltag, der skal iværksættes. Dialogen kan have en positiv 

effekt både i forhold til energioptimering i den daglige drift og i forhold til sikring af 

energirigtig beboeradfærd.170 

 

 

6.3.3 UDFØRENDE 
 

De udførende, fx håndværkere eller entreprenører, er ofte dem, som en udlejer er i kontakt 

med og søger rådgivning hos i forbindelse med afklaring af behov, muligheder og proces.  

 

Værktøjer og uddannelse 

Videncenter for energibesparelser i bygninger har bl.a. peget på behovet for bedre værktøjer 

til håndværkere til beskrivelse af tilbud, som udlejer kan gå videre med til bank eller 

realkreditinstitut. Ligeledes er der peget på behovet for uddannelsestiltag for håndværkere 

og rådgivere samt foreslået en certificeringsordning, som kan skabe større synlighed 

omkring specialister i energirenovering for bygningsejere.171  

 

 
VEJLEDNING TIL UDFØRENDE 
 

Teknologisk Institut og Byggeriets Uddannelser er som led i projektet ”Succesfuld renovering 

– samarbejde og forventningsafstemning blandt aktørerne i energirenovering” i gang med at 

udarbejde en vejledning til de udførende om koordinering med andre håndværksgrupper og 

betydningen af kvaliteten af et udført arbejde i forhold til dialogen med udlejer og lejere. 

Vejledningen forventes at blive publiceret i efteråret 2013. 

 

 

 

6.4 VÆRKTØJER OG ADGANG TIL LØSNINGER 
 

For alle grupper gælder, at der er behov for et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag i 

forhold til energioptimering. Dels for at skabe bedre adgang til information, der kan indgå i 

afklaring af behov og skabe mere troværdige beregninger og realistiske forventninger om 

energibesparelser og effekter.172 Og dels for at gøre det lettere for udlejer at sætte gang i et 

projekt via forbedret adgang til kvalificerede specialister og overblik over de rette løsninger.  

 

 
 
169 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
170 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
 
171 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
172 SBi (2012): Task force. Netværk for energirenovering. Indsamling og formidling af eksisterende kerneviden. 
 



ENERGIOPTIMERING I PRIVAT BOLIGUDLEJNING  SIDE 65 AF 76 

 

Kalkuleringsværktøjer  

Troværdige kalkuleringer er afgørende for at komme udlejernes usikkerhed i møde, som 

forudsætning for yderligere realkreditbelåning af værdiforøgelse i forhold til ejendommen –

og for at rådgivere kan kommunikere troværdigt til udlejer og til lejer om 

besparelsespotentialer og energiforbrug efter bestemte tiltag.  

 

Der er gennemgående udtrykt behov for beregningsmodeller, som tager bedre højde for 

brugervaner og energipriser, og som på den baggrund kan give et bedre og mere reelt 

overblik over behov og muligheder.173 Forslagene kan opsummeres som følger:  

 

 Metode og værktøjer til beregning af forventet energibesparelse, NEB og værdistigning i 

ejendommen med udgangspunkt i virkelige bygninger og det reelle forbrug. ’Motoren’ i 

værktøjerne kan baseres på eksisterende som fx BE10-beregneren, der dog skal udvides 

med relevante data fra den eksisterende bygningsmasse. 

 Udvikling af beregningsprogram, der tager højde for beregnet energibehov og erfaringstal 

for energiforbrug, og som viser forbrug før og efter tiltag.  

 Dokumentation og præsentation af beregningsresultat skal sikre, at udlejer får et samlet og 

dækkende beslutningsgrundlag, der kan bruges af realkreditinstitutter til vurderingen – 

herunder de økonomiske forudsætninger for investeringer, energipriser og betydningen af 

adfærdspåvirkning.  

 

Forbedret adgang til data 

Forbedret adgang til data kan give mulighed for at opstille et godt beslutningsgrundlag, som 

afspejler omkostninger og besparelser ved et energirenoveringsprojekt.174 Konkrete forslag er 

bl.a.:  

 

 Bedre datagrundlag i forhold til energiforbrug i offentlige registre tilpasset behov i forhold 

til vedligeholdelse, drift og energiforbedring af bygninger 

 Udvidet registrering af energiforbrug  

 Lettilgængelige databaser med nøgletal for energiforbrug med mulighed for at 

sammenligne nøgletal før og efter energirenovering.    

 
 
173 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. Velfærdsministeriet/SBi (2008): Barrierer for energibesparelser i private 
udlejningsboliger. Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret 
energispareindsats. SBi (2013): Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger; Tænketank om bygningsrenovering 
(2012): Fokus på bygningsrenovering.  
 
174 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog. 
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HJÆLPE- OG BEREGNINGSVÆRKTØJER 
 

Der er de seneste år udviklet og lanceret forskellige former for værktøjer til behovsafklaring 

og kalkuleringer. Af relevante værktøjer i forhold til privat udlejning og etageboliger kan 

nævnes følgende:  

 

Energikoncept.dk er et webbaseret hjælpeværktøj, som blev lanceret i 2009 med specielt 

fokus på renovering af etageejendomme. Via værktøjet kan brugeren simulere en 

energirenovering og virtuelt afprøve forskellige materialevalg og tiltag. Simulatoren og 3D-

visualiseringer giver overblik på og beregninger af energiforbruget ved forskellige løsninger, 

og der kan afslutningsvist genereres en rapport på resultatet175. 

 

TjekBolig-ejendomme, udviklet af SBi. Værktøjet er et webbaseret værktøj, der gør det muligt 

at tjekke en ejendoms energimærke, status og udviklingen i energiforbrug og at 

benchmarke dette i forhold til andre ejendomme i området176. 

 

Totaløkonomiberegneren udviklet af Plan C. De seneste år er der efterspurgt indførelse af en 

standard for totaløkonomiske beregninger samt et værktøj til beregning af totaløkonomi.177 

Et bud er i 2012 udviklet og lanceret af Plan C, som er et initiativ under Gate 21178. 

 

Beregner til installatører udviklet af Energitjenesten i samarbejde med Teknologisk Institut, 

Kuben Management. DS Håndværk & Industri samt Fredericia Maskinmesterskole i foråret 

2013. Værktøjet er målrettet installationsvirksomheder til beregning og prioritering af 

energibesparelsestiltag omkring installationer i beboelsesejendomme. Med værktøjet kan 

installatørerne vurdere og præsentere tiltagenes totale rentabilitet179. 

 

Energirådgivningsvirksomheden Ekolab arbejder pt. på et webbaseret screeningsværktøj til 

brug i beregning af potentiale ved forskellige tiltag inden for etageboligudlejning. Der bliver 

tale om et værktøj, hvor brugeren kan se effekten af forskellige tiltag ved at taste 

oplysninger ind. Udover energibesparelser beregner værktøjet på huslejestigninger, 

energimærkeforbedringer og forsynes desuden med en indikator for indeklimaforbedringer i 

et pointsystem. Endeligt er det tanken, at værktøjet skal operere med forskellige scenarier 

for energieffektiviseringer afhængigt af omfang og pris180. 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger er ligeledes klar med et opdateret 

beregningsværktøj for energibesparelser i etageejendomme, baseret på BR 10-

beregningskernen fra SBI.181 

 

 

 
 
175 Værktøjet er tilgængeligt på www.energikoncept.dk. Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse. 
 
176 Værktøjet er tilgængeligt på www.gi-ejendomme.dk. Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse. 
 
177 Se bl.a Teknologirådet (2008): Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil! 
 
178 Projektberegneren er tilgængelig på www.totalvaerdimodellen.dk. Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse. 
 
179 Beregneren er tilgængelig på www.energitjenesten.dk. Se Appendiksrapport for nærmere beskrivelse. 
 
180 Interview med Jørgen Lange, Ekolab. 
 
181 Beregneren er tilgængelig på www.sparenergi.be10.sbi.dk/  
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6.5 REGULERING 
 

Som tidligere beskrevet har reguleringen af det private udlejningsområde en række 

uhensigtsmæssige konsekvenser og stiller i visse tilfælde aktørerne over for store 

udfordringer. Der er ad flere omgange stillet forslag om ændringer og justeringer, der kan 

gøre det lettere at energioptimere. 

 

 

6.5.1 ENERGISPAREPAKKEN  
 

Som led i Energiaftalen mellem regeringen, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti fremsatte parterne den 19. december 2012 et forslag om at forbedre 

lejeres og udlejeres incitament og mulighed for at energirenovere.182 Lovforslaget lægger op 

til at give udlejere og lejere større økonomiske incitamenter til at gennemføre 

energibesparelser i private udlejningsdomme. Energisparepakken indeholder følgende 

initiativer: 

 

Fastsættelse af rammer for totaløkonomisk rentable energiforbedringer 

Udlejer kan kræve en større lejeforhøjelse end efter de gældende regler, så udlejer kan lade 

hele energi-investeringen, også fremtidigt sparede vedligeholdelsesudgifter, indgå i 

beregning af lejeforhøjelsen. Dog maksimalt til størrelsen af den dokumenterede besparelse 

for lejeren. 

 

Adgang til at foretage "Aftalt grøn byfornyelse" 

Udlejeren og et flertal af lejerne skal kunne indgå en aftale om gennemførelse af 

energibesparende arbejder med de heraf følgende lejeforhøjelser. Det er tanken, at udlejer 

og lejere skal forhandle om projektets nærmere indhold, og at disse forhandlinger munder 

ud i en skriftlig aftale, der er bindende for begge parter. 

 
Fastsættelse af energikrav som betingelse for lejeforhøjelse efter gennemgribende 

forbedringer  

Udlejer kan forhøje lejen ved genudlejning af en ejendom med en energimærkning på A-D, 

eller hvis der er gennemført energiforbedringer i hele ejendommen svarende til mindst 400 

kr. pr. kvadratmeter. 

 

Bedre muligheder for forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser 

Det foreslås, at Huslejenævn ved lejeforhøjelser som følge af forbedringer ikke blot skal tage 

stilling til lejeforhøjelsens størrelse, men også til, om den samlede leje herefter kommer til at 

overstige det lejedes værdi. Det foreslås, at huslejenævnenes sagsbehandlingstider for 

forhåndsgodkendelser af forbedringsforhøjelser skal nedsættes til højst to måneder. 

 

Forhøjelse af lejerens råderetsbeløb 

Lejeren får forhøjet råderetsbeløbet for den godtgørelse, der kan opnås ved fraflytning, 

hvilket udvider lejerens muligheder for at lave energibesparende foranstaltninger. 

 

 
 
182 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L109/20121_L109_som_fremsat.pdf 
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Opsætning af vandmålere 

Der gives mulighed for, at udlejeren kan forlange opsætning af vand- og kølingsmålere, 

såfremt det er påbudt i henhold til lov. 

 

Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 22. januar 2013. Men forligspartierne i 

oppositionen mente, at lovforslaget er uklart, da der er usikkerhed om, hvorvidt der skal 

fratrækkes for sparet vedligeholdelse. Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og 

landdistrikter, mener, at der skal fratrækkes for sparet vedligeholdelse. Derfor ventes et nyt 

lovforslag at blive fremsat i folketingssamlingen 2013/2014.  

 

6.5.2 FORSLAG TIL FORBEDRING AF ENERGIMÆRKEORDNINGEN 
 

Netværk for Energirenovering nævner i Grundkatalog og initiativkatalog følgende forslag til 

forbedring af Energimærkeordningen183: 

 

 Handlingsplan for langsigtede og helhedsorienterede energiforbedringer i bygningen, hvor 

sammenspillet mellem energiforsyningsform og faseopdelte forbedringer af installationer 

og klimaskærm udfoldes.  

 Udvidelse med en detaljeret plan for gennemførelsen af energibesparelser, hvor der er 

taget forholdsregler for en optimal rækkefølge af tiltag.  

 Inddragelse af værdistigning i bygningen som følge af mærkningen. 

 Inddragelse af indeklimaforhold i energimærkningen. 

 Baggrundsdata fra energimærkning (størrelse, anvendelse, energimæssige karakteristika – 

varmeinstallationer, rørføring, isoleringsstandard m.m.) stilles gratis til rådighed. 

 Efteruddannelse af energikonsulenter i forhold til energibesparelser og NEB-gevinster. 

 

 

6.6 ØKONOMISKE VIRKEMIDLER 
 

Der findes pt. ingen tilskudsordninger målrettet privat udlejning. Såvel litteraturgennemgang 

som interviews med nøglepersoner peger på, at etableringen af målrettede økonomiske 

virkemidler er væsentlige for at skabe øget aktivitet blandt private udlejere. Erfaringen fra 

andre boligsektorer er, at selv små tilskud har en effekt på aktiviteten.184 Økonomiske 

virkemidler kan dels være som ’gulerod’ som fx tilskud, og dels som ”pisk” via skatter og 

afgifter.185 Netværk for Energirenovering har derfor foreslået en række tiltag, som kan 

understøtte det økonomiske incitament. 

 

Statstilskud/fradrag til fremme af energirenoveringer 

Fx tilskud til at vedligeholde energiinvesteringen, så flere udlejere får økonomisk incitament 

til at energirenovere, og så flere lejere har råd til at betale lejeforhøjelsen. Tilskuddet kan 

eksempelvis fungere som en fradragsordning i stil med BoligJob-ordningen målrettet 

energirenoveringer, evt. udbetalt direkte til håndværkeren/rådgiveren for at gøre det så 

enkelt som muligt for udlejer. Tiltaget kan også være i form af tilskud til ejere/lejere eller en 

 
 
183 Netværk for energirenovering (2013): Grundkatalog; Netværk for energirenovering (2013): Initiativkatalog. 
 
184 Videncenter for energibesparelser i bygninger (2009): Sådan fremmes energibesparelser i bygninger – En fokuseret energispareindsats. 
 
185 Se fx Bygherreforeningen & Grundejernes Investeringsfond (2011): Hvidbog om bygningsrenovering.  
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pulje, som disse kan ansøge om til rådgivning omkring energirenovering eller til 

udarbejdelse af energihandlingsplan med ekstern part.  

 

Esco-modeller målrettet privat udlejning 

I et ESCO-samarbejde indgår bygningsejeren et samarbejde med et energitjenesteselskab186, 

der afdækker og leverer løsninger for energibesparelser med garanti for en bestemt 

energibesparelse. Renoveringen og selskabets honorar finansieres af de opnåede 

energibesparelser.187 Især i kommunalt regi er der gjort gode erfaringer med brug af ESCO-

modeller i finansiering af energirenovering, eksempelvis med brug af en ESCO-light model i 

Middelfart Kommune.188 ESCO er endnu ikke udbredte inden for privat byggeri og udlejning, 

men der vurderes at være et stort potentiale i en udbredelse. Bygningsstyrelsen og 

Energistyrelsen har på Finansloven 2013 fået bevilliget 2,5 mio. kr. til afdækning af 

mulighederne herfor.189   

 
Etablering af energirenoveringskonto for bygninger 

Der kan etableres en energirenoveringskonto, som er knyttet til den enkelte ejendom og 

målrettet dybe energirenoveringer. Som et styrket incitament kan der overvejes en 

differentiering af hensatte beløb afhængigt af energimærkningen. 

 

Statstilskud til renter for lån til energirenovering 

Som i den tyske KfW-ordning kan et tilskud gøres afhængigt af størrelsen af 

energibesparelsen – jo større besparelse, desto større tilskud.190  

 
Statslig ydelses- og tabsgaranti til banker og realkredit 

Staten kan stille ydelses- og tabsgaranti til banker, der finansierer dybe energirenoveringer 

ud over de normale 60/80 pct. af ejendomsværdien. Garantien dækker kun den del af lånet, 

der overstiger en belåningsprocent på 60/80. En sådan garanti forventes at give bedre 

mulighed for realkreditlånefinansiering og motivere til større energirenoveringer.  

 

Progressiv energiafgift 

Lednings- og rørført energi er i dag pålagt store faste udgifter, mens energienhedsprisen er 

relativt lav. Med de store faste og relativt små variable udgifter i forhold til energiforbrug kan 

incitamentet til at spare på energien være lille. Det foreslås at indføre en progressiv energi-

afgift, så forbrugsafhængige udgifter øges, og faste udgifter i et vist omfang nedsættes. 

 

Grøn ejendomsskat for bygninger 

Indførelse af grøn ejendomsskat, så ejendomme beskattes efter deres energistandard ud fra 

energimærke eller ud fra en gennemsnitsberegning på energieffektivitet baseret på 

alder/typologi for ejendomme uden energimærke.  

   

 
 
186 ESCO er en forkortelse af Energy Service Company.  
 
187 Bygherreforeningen & Grundejernes Investeringsfond (2011): Hvidbog om bygningsrenovering.  
 
188 SBi (2013): Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger.  
 
189 Bygningsstyrelsen & Energistyrelsen (2013): Notat – Indsamling, analyse og udbredelse af ESCO og ESCO-lignende modeller med fokus på 
udvikling og styrkelse af garantimodeller.  
 
190 Læs mere om KfW (Kreditanstalt for Wiederaufbau) her: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/EN/Domestic-Promotion/Our-
offers/Housing-home-modernisation-and-energy-conservation/index-2.html 
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