
 

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? 
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Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling 

Erhvervs- og 

arbejdsgiverorganisation for 

6.000 virksomheder inden 

for byggeri, anlæg og 

byggeindustri.  

 

• Politisk indflydelse 

• Synlighed 

• Nærhed til medlemmer 

 



Krystalkuglen: bygge- og anlægsbranchens udvikling i 

2013+ 

• Ventet fald i beskæftigelsen med ca. 3.500 

personer i 2012 og med 3.000 i 2013. 
 

• I 2013 vil der være 23.000 færre beskæftigede 

end i 2004 (året før opsvinget i branchen).  
 

• Kickstarten vil stimulere renoveringer af    

offentligt byggeri  
 

• Energi- og klimapolitiske målsætninger kan    

øge væksten i energirenoveringer 
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Danmarks energi- og klimamålsætninger er blandt de 

mest ambitiøse i verden 

 

Kilde: Dansk Byggeri beregninger, data fra Energistyrelsen 

• I 2050 skal Danmark være 100 

pct. forsynet med vedvarende 

energi 
 

• I 2035 skal el- og 

varmeforsyningen være 100 pct. 

baseret på vedvarende energi 
 

• Forbruget af energi forventes at 

falde med ca. 30-35 pct. frem til 

2050 
 

• Målsætninger kan ikke nås uden 

fokus på bygningsmassen 
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Andelen af vedvarende energi og fossile 

brændsler i energiforsyningen 



En bygningsbestand fri af fossile energikilder   

– tre hovedspor 

        

1. Flere energibesparelser  

- Via mere energieffektive bygningsdele og   

komponenter 

- Via energirenovering af den bestående 

bygningsmasse 

 

2. Øget vedvarende energiproduktion 

- Via individuelle og kollektive forsyningsformer 

 

3. Intelligente bygninger og energinet 

- Via udvikling af Smart Grid system  
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Energibesparelser: Der er allerede ambitiøse krav til 

nybyggeri – eksisterende bygninger skal i fokus 

Kilde: Dansk Byggeri, 2012 

Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i energikrav til nybyggeri 

75 pct. af 

bygningerne opført 

uden energikrav  

Energirammen 

reduceres med  

- 50% i 2015  

- 75% i 2020  

i  forhold til 2006  



Med Finansloven for 2013 skrottes både BoligJob-

ordningen og energirenoveringspuljen 

• Aftale mellem Regeringen og Enhedslisten om, at BoligJob-ordningen 

skulle erstattes af en grøn tilskudsordning til energirenovering 
 

• Der blev afsat 500 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. i 2014 til 

energirenoveringstilskud 
 

• BoligJob-ordningen var en succes: op imod 550.000 danskere ventes at 

benytte ordningen i 2012 

 

• Det betyder en merbeskæftigelse på                                                  små 

5.000 mand i byggeriet. – som nu mistes! 

 
 



 

Energiselskabernes spareindsats forøges markant – 

men prioritering af bygninger fortsat ringe 
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Kilde: Dansk Byggeri og Energistyrelsen, 2012 
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Fordeling af energiselskabernes energibesparelser i 2010 



Ny aftale skaber bedre vilkår for store solcelleanlæg, 

men ringere vilkår for små private 

Nettoafregning: 

• Den nuværende årsafregning for små VE-anlæg erstattes af timeafregning 

• Den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg op til 400 kW afregnes med en 

midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10 år fra nettilslutning. 

• Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den 

gældende støttesats på 60 øre/kWh 
 

Skattemæssige forhold: 

• Muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive skattemæssig betragtet 

som selvstændig erhvervsvirksomhed afskaffes 
 

Overgangsordning 

• en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg 
 

Konsekvens: Fra 4000 årlige grønne jobs til mindre end 1500 og 

tilbagebetalingstid forøges til ca. 18 år 



Samlet strategi for energirenovering i 2013 kan skubbe 

i den rigtige retning 

• Stor potentialeanalyse af bygningsbestanden i forhold til 

bygningstype/ejerskab/alder 

 

• Der kommer forslag inden for bl.a.:  
 

- Håndtering af barrierer i lovgivningen.  
 

- Uddannelse af byggesektorens arbejdsstyrke 
 

- Fremtidssikring af energikrav ved renovering 
 

- Innovation og grøn erhvervsudvikling 
 

- Finansiering og værdisætning ved energirenovering  
 

- Arkitektoniske og indeklimamæssige hensyn 

 

• Strategien må ikke koste staten noget, og kommer 

først i slut  2013 



Kommunale indsatser styrker efterspørgslen efter 

energirenoveringsprojekter 

11 



Tak for opmærksomheden   

Kontakt: Erhvervspolitisk Afdeling, Energi og Klima 
 

• Camilla Damsø Pedersen, e-mail: cdp@danskbyggeri.dk 

• Mieke Bak Rasmussen, e-mail: mbr@danskbyggeri.dk 

 

 

Kontakt: VE-BYG 
 

• Torben Kaas, e-mail: tka@bfbe.dk 
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