
   

  
 

13 energieffektive krisetiltag til at reducere importen af russisk 

gas 

Det danske ønske om at blive fri af russisk gas kalder på løsninger, der ændrer afhængigheden på den korte bane. IEA har bl.a. 

foreslået ti tiltag, der vil have en effekt indenfor et år. SYNERGI har 13 supplerende forslag, der indenfor en kort tidshorisont kan 

bidrage til den danske ambition. I den akutte krise kan der være store gevinster at hente ved at igangsætte energieffektiviseringer, der 

på baggrund af SYNERGI’s beregninger kan reducere gasimporten med ca. 21 %. 

 

Energiforbruget i boligerne skal optimeres   

Bygninger er ansvarlige for 40 % af det danske energiforbrug. Et hus med energimærke G har et energiforbrug på 

op til 20x så meget som et hus med energimærke A1. Derfor er der et stort potentiale i at energieffektivisere 

eksisterende bygninger. Effekten kan ske allerede indenfor ganske få måneder, hvis borgerne engageres:   

1) Igangsæt en kampagne, der kan sætte adfærdsændrende initiativer i værk: På helt kort sigt er 

adfærdsændringer et af de vigtigste værktøjer for at sikre energibesparelser. Det gælder fx at skrue ned for 

varmen og huske at slukke lyset i rum, som ikke er i brug. Sparenergi.dk har en omfattende liste af tiltag.  

De adfærdsændrende initiativer bør følges op af tekniske forbedringer, der kan sikre de langsigtede effekter. Det 

er fx muligt at effektivisere varmeforbruget med op mod 23 % alene ved at udskifte en 15 år (eller ældre) termostat 

med en moderne2. De adfærdsændrende tiltag kan sammen med tekniske forbedringer give synergier, der 

modvirker eventuelle rebound-effekter (der kan følge med tekniske forbedringer) og forbedrer indeklimaet.  

 

Følgende politiske initiativer kan supplere borgernes adfærdsændringer:  

2) Forældet teknologi bør opdateres og gamle installationer udskiftes. Mange steder har man gamle pumper 

og termostater siddende, som ikke er de mest energieffektive. Ved at udskifte disse kan hurtige 

energibesparelser opnås. Her kan man overveje eksempelvis en skrotpræmie som virkemiddel. 

3) For at understøtte energibesparende adfærd bør flere tekniske installationer indføres herunder systemer 

som automatisk kan regulere rumtemperaturer og lys. Det kan fx ske gennem en øget bygningspulje, 

hvor der er stor efterspørgsel.  

4) Der bør ligeledes igangsættes opsøgende initiativer målrettet borgerne vedrørende energioptimering. Der 

har tidligere været energi- og miljøkontorer, der har rådgivet borgerne med tilskud fra det offentlige.  

5) Den finansielle sektor bør ligeledes sættes i spil. Der bør indføres statslige garantier for billige grønne 

lån, der kan målrettes den enkelte bankkunde. Bankrådgiverne bør ligeledes opkvalificeres i grønne lån.   

6) Bygninger er et nøgleområde, når det gælder både Danmarks og EU's energispareindsats. I EU-

Kommissionens forslag til et revideret bygningsdirektiv fra december 2021 foreslås det at sætte energi-

 
1 Side 4 i rapporten ”Enfamiliehuse. Analyse af potentialer for energi–og COc-besparelser”, Dansk Byggeri 2020.  
2 https://assets.danfoss.com/documents/161926/AD143086401432da-DK0201.pdf 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-08-eu-vil-slutte-afhaengighed-af-russisk-gas-men-ekspert-saar-tvivl-om-planen
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
https://sparenergi.dk/
https://assets.danfoss.com/documents/161926/AD143086401432da-DK0201.pdf


   

  
 

minimumsstandarder for både offentlige og private ejendomme samt boliger. Her bør Danmark gå forrest 

med ambitiøse nationale energi-minimumsstandarder for bygninger. 

Optimér indsatser målrettet erhvervslivet  

7) Et rådgivende rejsehold med offentlig støtte, som kan hjælpe de mest energiintensive virksomheder i 

Danmark med at optimere deres processer og dermed nedbringe energiforbruget. 

8) Erhvervspuljen bør optimeres. Den er pt. for bureaukratisk og langsom til at virke effektivt. En del af 

bureaukratiet kan fjernes ved at lade rådgivningsvirksomhederne tage en del af ansvaret (som i ESCO-

modellen). Rådgivningsvirksomhederne kan også hjælpe med at identificere gode cases. 

 

Optimér den kommunale indsats og energiforsyningen  

9) Øg tilgængeligheden til energidata. I Danmark er det muligt at få adgang til egen energiforbrugsdata, 

men det er besværligt for tredjeaktører, der kan anvende denne data til optimering af energiforbruget. Data 

skal kunne videregives nemt i et brugbart format, der også inkluderer realtidsdata, hvor det er muligt.  

10) Intelligent forsyningssektor. Der er store potentialer for øget optimering af energiforbruget i 

forsyningssektoren, hvor fx varmetabet i fjernvarmenettet kan mindskes markant gennem indsamling af 

data i forsyningsnettet. Digitale styringsløsninger kan implementeres med få omkostninger og hurtigt. 

11) Øg tilsyn med kommunal planlægning. Staten bør øge tilsynet med kommunernes varmeplanlægning, 

der er af svingende kvalitet. Det kan sikre en øget fremdrift i udrulningen af bl.a. fjernvarme.  

12) Kommunale energirenoveringsplaner: Der bør udarbejdes energirenoveringsplaner i alle kommuner. 

Transition har udarbejdet en delrapport for SYNERGI, der viser, at kommunerne håndterer 

energirenoveringer meget forskelligt, og i mange kommuner er ad hoc-præget. Knap halvdelen af 

kommunerne har ikke mål for at spare på energien.  

 

 

Involvér arbejdsmarkedets parter  

Arbejdskraften er pt. en knap ressource ift. både energieffektive tiltag og konverteringer. Samtidig overholder ca. 

hvert fjerde renoveringsprojekt ikke bygningsreglementets krav til energirenoveringer. EA Energianalyse har 

foreslået, at ikke-samfundskritiske investeringer udskydes. Derfor bør der:  

13) Indkaldes til trepartsforhandlinger mellem staten, arbejdsgivere og fagforeninger, hvor sigtet er en grøn 

efteruddannelse af arbejdskraften indenfor byggeriet, samt allokering af arbejdskraft i en grøn retning.  

 

Det er muligt at allokere arbejdskraft fra nybyggeri til renoveringer af eksisterende byggeri ved fx at begrænse 

kommuner og regioners anlægsramme i de årlige økonomiaftaler, hvor der også kan afsættes yderligere midler til 

den grønne omstilling.  

 

https://synergiorg.dk/media/1560/faktaark-vurdering-af-den-kommunale-renoveringsindsats-transition.pdf
https://synergiorg.dk/media/1560/faktaark-vurdering-af-den-kommunale-renoveringsindsats-transition.pdf
https://ing.dk/artikel/hver-fjerde-renoveringsprojekt-enfamilieshuse-ser-stort-paa-energikrav-244294
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/ea-energianalyse-saadan-kan-danmark-frigoere-sig-fra-russisk-gas

