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Samfundets kriser kalder 
på energieffektivitet 
Det danske samfund står over for tre kriser på én gang, der kræver politiske svar: energi-,  
klima- og sikkerhedskriserne Energieffektivitet er et afgørende værktøj, som kan levere løsninger  
til alle tre kriser. Energieffektivitet er ”first fuel” i den grønne omstilling og kan reducere  
behovet for russiske fossile brændsler – også på den helt korte bane. 

1  I Klimarådets rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” (2020) er energieffektivitet kategoriseret som ”meget billigt” på side 61 i tabel 3.5 og side 69 på tabel 3.7.
2 Ecofys, Fraunhofer og Copenhagen Economics (2017): “Healthy Homes Barometer 2017 – Buildings and Their Impact on the Health of Europeans”.

Ruslands overfald på Ukraine har 
genaktualiseret de sikkerhedspoli-
tiske argumenter i den europæiske 
energipolitik: Afhængigheden af 
fossile brændsler fra Rusland er ikke 
kun negativt for klimaet; det er også 
en sikkerhedspolitisk trussel, som 
bør minimeres. Derfor skal vi frigøre 
os fra import af russisk energi. Det 
skal vi hurtigt og effektivt – og uden 
at glemme hensynet til klimaet eller 
pengepungen. Energieffektivitet 
er både rentabelt og det suverænt 
hurtigst virkende værktøj mod 
energiafhængighed af Rusland1. Det 
Internationale Energiagentur har i 
dets 10 punkts plan fremhævet 
energieffektive løsninger til 
opvarmning af bygninger og in-
dustrien som områder, der indenfor 
et år kan reducere den europæiske 
afhængighed af russisk gas markant. 
Og regningen for den grønne 
omstilling bliver væsentligt lavere, 
hvis vi høster de mange rentable 
energibesparelser.

Den grønne omstilling handler også 
om bæredygtighed. Klodens såkaldte 
”Overshoot Day” falder tidligere år 
for år, fordi verdenssamfundet for-
bruger mere af jordens ressourcer, 
end kloden kan nå at genopbygge. 
Det er i særlig grad den vestlige 
verden, der overforbruger jordens 
ressourcer. Vi har som et velstående 
samfund en forpligtelse til at vise en 
vej i retning mod et samfund, hvor 

væksten kan foregå bæredygtigt.  
Det kræver energieffektive svar, der 
reducerer energispildet og forbruget 
af sjældne metaller i energiproduk-
tion – uden det går ud over sam-
fundets økonomiske vækst. Det kan 
samtidig minimere nogle af de gener 
og konflikter, om er forbundet med 
den grønne omstilling. 

I kølvandet på 2. verdenskrig udtalte 
Winston Churchill: ”Never let a good 
crisis go to waste”, hvilket også er 
aktuelt i den nuværende situation, 
Europa står i. Det er afgørende, at 
energi-, klima- og sikkerhedskriser-
ne anvendes til at skabe langsigtede 
forbedringer for vores samfund. 
Den grønne omstilling kan også 
skabe bedre livsvilkår for den enkelte 
borger. Der skal derfor også satses 
på løsninger, der kan forbedre 
folkesundheden gennem forbedret in-
deklima. 40 pct. af energiforbruget er 
koblet til bygninger, og danskerne op-
holder sig indendørs 90 pct. af tiden. 
Investeringer i den grønne omstilling 
skal derfor tænkes sammen med for-
bedringer af indeklimaet i bygnings-
massen, hvilket kan øge motivationen 
for energieffektiviseringer. Forskning 
har vist, at 73 pct. af bygningsejerne  
motiveres til renoveringer ud fra et 
ønske om at forbedre bygningens 
komfort og indeklima2. 

Danmark har en styrkeposition i den 
grønne omstilling: Vi har løsninger, 

som kan sættes i spil i hele verden. 
Det gælder også indenfor energi- 
effektivitet, hvor Danmark skal tilbage 
i den grønne førertrøje. Det kræver 
politiske svar. SYNERGIs bud kan 
læses i denne strategi. 

God læselyst!

Bendt Bendtsen, 
bestyrelsesformand, SYNERGI 

https://www.iea.org/news/energy-efficiency-hub-launched-to-boost-cooperation-on-world-s-first-fuel
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year
https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
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Omstillingen begynder 
med ambitiøse mål

3 IEA (2019)  ”World Energy Outlook 2019” 
4 En reduktion af energiforbruget i 2030 med 40 pct. opgjort i forhold til EU-Kommissionens 2007-fremskrivning svarer for Danmark til en gennemsnitlig årlig reduktion af det  
 endelige energiforbrug med 1,6 pct. over perioden 2020-2030 opgjort i forhold til det danske forbrug i 2030 i Kommissionens 2020 referencefremskrivning (15 pct. reduktion i 2030)  
5 Beregninger fortaget af SYNERGI.  
6 En reduktion af energiforbruget ud fra EU-Kommissionens fremskrivningsmodel med 2007 som referenceår vil svare til en gennemsnitlig årlig reduktion af energiforbruget  
 med 1,6 pct. i Danmark.
7 For det primære energiforbrug.

Et bredt flertal i det danske Folketing 
vedtog i 2019 et ambitiøst klimamål 
på 70 pct. reduktion i 2030 sam-
menlignet med 1990.  Målsætningen 
har været med til at drive den grønne 
omstilling fremad, og der er allerede 
indgået flere ambitiøse aftaler på kli-
maområdet i Folketinget. Energiforsy-
ningskrisen bør speede processen op, 
men er også anledning til at tænke 
energi-, klima- og sikkerhedspolitik 
tættere sammen. 

Energieffektivitetsmål:  
Danmark skal høste alle rentable 
besparelser og gå foran 

Folketinget bør derfor vedtage 
målsætninger, der kan understøtte 
sammenhængen mellem energi-, 
klima- og sikkerhedspolitik. I en 
energi- og sikkerhedspolitisk krise 
er tid en afgørende faktor, hvilket 
kræver et fokus på løsninger, som 
kan implementeres hurtigt. 

Energieffektivitet er som ”first 
fuel” det brændstof, som skal sætte 
gang i en ny energipolitik. Det kan 
også bidrage til det langsigtede kli-
mapolitiske mål i Paris-aftalen, hvor 
det bør udgøre 37 pct. af CO2- 
reduktionerne3. 

Folketinget bør som minimum vedta-
ge et dansk energieffektivitetsmål, 
der flugter med de mål, Danmark 
foreslår på EU-plan. Folketinget 
har givet den danske regering et 
EU-forhandlingsmandat, hvor rege-
ringen skal arbejde for et 40 pct. 
energieffektiviseringsmål i 20304. 
Det vil bidrage væsentligt til den sik-
kerhedspolitiske situation i Europa 
gennem en reduktion af russisk 
gas med 58 pct. i 20305. 

Danmark bør som grønt foregangs-
land gå foran og implementere det 
forud for vedtagelsen i EU. Beregnin-
ger viser, at det vil kræve en årlig 
reduktion af energiforbruget på 
1,6 pct6 varende til en manko på 
61 petajoule frem mod 2030 ifølge 
Energistyrelsens seneste klimafrem-
skrivning7 . Det reducerer Danmarks 
energibehov med, hvad der svarer til 
ca. seks vindmølleparker på niveau 
med Danmarks største vindmølle-
park, Kriegers Flak. 

Målsætningen vil binde det politiske 
system til hurtigt at fremme eksi-
sterende energieffektive løsninger, 
som kan vise vejen for en ny energi-
politik. Denne strategi peger på 18 
politiske tiltag, der kan kickstarte 
ambitionen om at få os i mål med 
klimakrisen og ud af afhængigheden 
af den russiske energi.

Energieffektive tiltag  
kan halvere regningen  
for 70 %-målet

Det er muligt næsten at halvere 
ekstraregningen for Klimalovens 70 
%-mål, hvis der også satses på ener-
gieffektive tiltag. Det vil reducere 
regningen til bl.a. lagring  
og el-infrastruktur. 

De samfundsøkonomiske potentialer 
fremgår af nedenstående figur, der 
viser en reduktion fra 30 mia. til 16 
mia. kr. frem mod 2030.

Figuren på næste side bygger 
på beregninger foretaget af 
Ea Energianalyse for Danfoss i 
december 2019.

D E  S A M F U N D S Ø K O N O M I S K E  N E T T O M E R O M K O S T N I N G E R

https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019-free.pdf
https://synergiorg.dk/media/1684/beregninger-foretaget-af-synergi-bilag.pdf
https://www.iea.org/news/energy-efficiency-hub-launched-to-boost-cooperation-on-world-s-first-fuel
https://www.iea.org/news/energy-efficiency-hub-launched-to-boost-cooperation-on-world-s-first-fuel
https://ens.dk/presse/danmarks-stoerste-havvindmoellepark-er-klar-til-levere-groen-stroem#:~:text=Parken%20kan%20tilsammen%20levere%20en,600%20MW%20m%C3%A5lt%20i%20tilslutningspunktet.
https://ens.dk/presse/danmarks-stoerste-havvindmoellepark-er-klar-til-levere-groen-stroem#:~:text=Parken%20kan%20tilsammen%20levere%20en,600%20MW%20m%C3%A5lt%20i%20tilslutningspunktet.
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Energieffektive  
krisetiltag 

De 18 energieffektive krisetiltag bør igangsættes i 2022. Det er afgørende for den grønne omstilling i 
erhvervslivet, at beslutningerne træffes allerede i år – selvom nogle af effekterne først sætter ind fra 
2025. Det er særlig vigtigt i forslagene målrettet virksomhederne, så de har mulighed for at planlæg-
ge omstillingen omkostningseffektivt. Strategien er todelt: Ni energieffektive krisetiltag med effekt 
inden 2025 og ni energieffektive krisetiltag med effekt fra 2025. Det er udelukkende en tidsdefineret 
inddeling; der bør vedtages en samlet energieffektiviseringsstrategi inden årets udgang.

1  Igangsæt en  
ny energispare-
kampagne 

Der bør igangsættes en kampagne, 
der kan sætte adfærdsændrende 
initiativer i værk. Adfærdsændrin-
ger er på kort sigt et af de vigtigste 
værktøjer for at sikre energibespa-
relser. Ifølge en meningsmålings-
undersøgelse foretaget af Epinion 
for Energistyrelsen er seks ud af ti 
danskere blevet mere motiverede 
til at spare på energien i april 
2022 end året forinden. Den øgede 
motivation for energibesparelser bør 
understøttes af en landsdækkende 
kampagne, som kan komme med 
konkrete anvisninger. De adfærd-
sændrende initiativer bør følges op 
af tekniske forbedringer, der kan 
sikre de langsigtede effekter.

2  Afbureaukratisér 
erhvervspuljen

Det er nødvendigt med en tilskud-
spulje til at skubbe på den grønne 
omstilling af virksomhederne, ikke 
mindst nu hvor mange virksomhe-
der oplever stigende energipriser. 
Erhvervspuljen står for at skulle 
levere over halvdelen af Danmarks 
energispareforpligtelse overfor 

EU. Desværre er erhvervspuljen 
med netop det formål skruet så 
bureaukratisk og uhensigtsmæs-
sigt sammen, at den foreløbig har 
haft væsentligt mindre effekt end 
ventet. Forsyningskrisen har dog 
øget interessen for puljen, og den 
er et eksempel på, at det er klogt at 
samtænke løsninger på såvel forsy-
nings- som klimakrise, idet tilskud 
til energieffektivisering mindsker 
energibehovet i virksomhederne. 
Derfor foreslår SYNERGI, at puljen 
afbureaukratiseres, rammerne gøres 
mere fleksible, og ansøgningsrunder-
ne øges. 

Der bør desuden etableres et rejse-
hold, som kan vejlede særligt SMV’er 
med standardløsninger til energief-
fektiviseringer, inden for fx køling, 
ventilation, trykluft, belysning, 
styring mm. 

3  Forøg  
bygningspuljen

Bygningspuljen på mere end to mia. 
kr. er øremærket energirenovering 
og konvertering i private boliger. 
Bygninger står fortsat for ca. 40 
pct. af samfundets energiforbrug, og 
opvarmning står alene for 30 pct. I 
alt er ca. 650.000 danske bygninger 
energimærkede, og heraf har ca. 30 

pct. et energimærke i den laveste 
ende – E, F og G. Den er derfor et 
vigtigt led i den grønne omstilling af 
den private boligmasse – og der er 
stor efterspørgsel på puljens midler. 
Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
steriet anslår, at 70 pct. af midlerne 
går til projekter, som ikke ville være 
foretaget uden tilskud fra puljen. 
Puljen har således høj additionalitet. 
Derfor bør Bygningspuljens midler 
øges og de mange ansøgninger om 
projekter, som ligger og venter på 
godkendelse, igangsættes. 

4  Øget rådgivning  
af boligejere

Danske villaer og parcelhuse står for 
to tredjedele af energiforbru-
get i danske bygninger. Der bør 
sættes gang i opsøgende initiativer 
målrettet borgerne vedrørende 
energioptimering af deres bolig for 
at sikre, at rentable energirenove-
ringer foretages. Der har tidligere 
været energi- og miljøkontorer, der 
bl.a. finansieredes af en bevilling på 
finansloven, og som rådgav borgere 
om energirenovering. Udgifterne til 
et sådan formål er begrænsede – 
men kan have stor effekt. 

Manglende viden er uden tvivl en 
barriere for energieffektivisering af 

Energieffektive krisetiltag med effekt inden 2025

https://ens.dk/presse/hver-anden-dansker-vil-spare-paa-energien-blive-fri-af-russisk-energi
https://ens.dk/presse/hver-anden-dansker-vil-spare-paa-energien-blive-fri-af-russisk-energi
https://ens.dk/presse/hver-anden-dansker-vil-spare-paa-energien-blive-fri-af-russisk-energi
https://ens.dk/presse/hver-anden-dansker-vil-spare-paa-energien-blive-fri-af-russisk-energi
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/synergi-helt-forkert-at-tage-midler-fra-gron-omstilling-til-at-finansiere-biogas?publisherId=13560693&releaseId=13648764
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/synergi-helt-forkert-at-tage-midler-fra-gron-omstilling-til-at-finansiere-biogas?publisherId=13560693&releaseId=13648764
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/synergi-helt-forkert-at-tage-midler-fra-gron-omstilling-til-at-finansiere-biogas?publisherId=13560693&releaseId=13648764
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kef/spm/59/svar/1728214/2305334.pdf
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-samarbejde-skal-hjaelpe-danske-boligejere-til-klimavenlige-valg?publisherId=9426318&releaseId=13594434


Energieffektivitet er første skridt ud af krisen

7

den private boligmasse, og derfor 
foreslår SYNERGI at genoprette 
energi- og miljøkontorerne eller 
noget tilsvarende via en begrænset 
post på finansloven. Regionale ener-
gi- og miljøkontorer kunne fx drives 
af lokale leverandører, der kunne 
byde på opgaven via et udbud fra 
Energistyrelsen. 

5  Skrotpræmie for 
energiineffektive 
installationer

Renoveringer af forældede tekniske 
installationer er både økonomisk 
rentable, energibesparende og har 
kort tilbagebetalingstid. Det gælder 
fx gamle pumper eller termostater på 
radiatorer. Fx kan det at udskifte en 
gammel termostat med en ny med-
føre en besparelse på op til hele 23 
pct af energien til rumopvarmning. 
Forslaget er aktuelt for både private 
boligejere og virksomheder. 

Ifølge Klimapartnerskabet for Bygge- 
og Anlægssektoren er klimapoten-
tialet forbundet med at renovere 
tekniske installationer 70.000 ton 
CO2 om året, og Ea Energianalyse 
vurderer, at tiltag indenfor intelligent 
styring og bedre isolering af varme-
forsyningssystemer vil kunne resul-
tere i en varmebesparelse på knap 
10 pct. af det nuværende samlede 
energiforbrug til opvarmning. Derfor 
er der brug for en skrotpræmie til 
ineffektive tekniske løsninger, som 
kan udskiftes med moderne og mere 
effektive løsninger. 

6  Forlæng og øg 
kommunepuljen til 
energiforbedringer 

 
Det offentlige bør gå foran, når det 
gælder energieffektivitet af egne 
bygninger. De danske kommuner 
er landets største bygningsejer, 
hvor mange borgere tilbringer en 
stor del af deres tid. 68 pct. af de 
kommunale bygninger har et dårligt 

8 Transition (2022): ”Vurdering af kommunale bygningers energieffektivitet og indeklima”.

energimærke (D-G), men 79 pct. af 
bygningerne kan komme op på et 
godt energimærke (A-C) gennem ren-
table energieffektiviseringer8. 

Desværre har 42 pct. af landets 
kommuner ikke et mål for at spare 
på energien. Derfor bør der sammen 
med øgede krav til kommunernes 
indsats også medfølge midler, der 
kan målrettes bygninger med de 
dårligste energimærker, og kommu-
nepuljen bør forlænges. Dette forslag 
bør hænge sammen med krav om 
energieffektiviseringsplaner i kom-
munerne (uddybes i forslag 13). 
 

7   Intelligente  
bygninger:  
Smarte, digitale 
og energieffektive

Der er et stort potentiale i byg-
ningsautomatik, hvor energifor-
bruget anvendes intelligent. Det er 
løsninger, som både kan fremme 
energieffektiviseringer gennem 
fleksibelt energiforbrug, understøtte 
forbedringer i klimaskærmen ved at 
identificere energilæk og systemer 
til at optimere varmefordelingen. Det 
kan reducere energiforbruget i 
bygninger med 10 pct. 

Samtidig kan det forbedre indeklima-
et for borgerne, da det kan bidrage 
til at sikre den rette belysning, ven-
tilation og temperatur. Der mangler 
dog fokus på digitale løsninger i 
de eksisterende energieffektivi-
seringsordninger. Det gælder fx ener-
gimærkningsordningen, der kan tage 
udgangspunkt i den nyeste ”Smart 
Readiness Indicator”. Derfor bør alle 
eksisterende ordninger gennemgås og 
opdateres med henblik på at imple-
mentere de digitale løsninger.

8  Intelligent for- 
syningssektor: 
Sænk energispildet 
i fjernvarmenettet

Der er store potentialer for øget 
optimering af energiforbruget i for-
syningssektoren, hvor fx varmetabet 
i fjernvarmenettet kan mindskes 
markant gennem indsamling af data 
i forsyningsnettet. Digitale styrings-
løsninger kan implementeres med få 
omkostninger, men kan bidrage til 
hurtigt at reducere fjernvarmesel-
skabernes brug af gas. Derfor bør 
fjernvarmeselskaberne pålægges at 
indføre decentral dataopsamling, 
som kan sænke fremløbstemperatu-
ren i fjernvarmenettet.

9  Større almene og 
offentlige bygning-
er skal indføre 
microgrids

Det er også muligt at øge udnyttel-
sen af energien gennem microgrids, 
hvor der ned på bygningsniveau kan 
opsamles overskudsenergi. Det er fx 
muligt at konvertere overskudsvarme 
i bygninger til elektricitet. Microgrid 
kan samtidig sænke udgifterne til 
den samlede el-infrastruktur. Derfor 
bør der indføres krav til offentlige 
bygninger og almene boligselskaber 
om at indføre rentable microgrid-løs-
ninger i bygningskomplekser over 
1.000 kvadratmeter.  

https://assets.danfoss.com/documents/161926/AD143086401432da-DK0201.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/161926/AD143086401432da-DK0201.pdf
https://via.ritzau.dk/data/attachments/00162/fca2927d-31fa-48a4-8fd8-5770b0de9a3f.pdf
https://via.ritzau.dk/data/attachments/00162/fca2927d-31fa-48a4-8fd8-5770b0de9a3f.pdf
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Fællesorganisationens  
Boligforening (FOB) 

CO2-GEVINST PÅ  
CA. 108 TONS OM ÅRET

EN TILBAGE- 
BETALINGSTID PÅ 10 ÅR

FORVENTET ÅRLIG  
ENERGIBESPARELSE
PÅ 550.000 KWH

CASE
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Et energirenoveringsprojekt, 
finansieret af Sustain Soluti-
ons, har vist sig at spare langt 
mere CO2 og energi, end først 
antaget

FOB (Fællesorganisationens Bolig- 
forening) har fået opgraderet 
tekniske installationer i boligerne 
beliggende i Ringparken i Slagelse. 
Det har skabt et sundere indeklima, 
bedre belysning og besparelser på 
el- og varmeregningen.

Boligerne har fået udskiftet ældre 
ventilationsanlæg med energieffekti-
ve modeller ligesom varmecentraler-
ne bl.a. er blevet opgraderet med nye 
cirkulationspumper og varmtvands-
beholdere. Belysningen på fællesare-
alerne er også blevet udskiftet med 
energivenlige LED-lyskilder, der både 
sparer energi og giver mere lys. 
 

“ 
I vores model er det energibesparelserne, 
der betaler for projektet. Det vil sige, at vi 
sørger for, at der er besparelser nok til at 
betale hele projektet hjem. Samtidig med 
at der er noget tilovers til beboerne. På den 
måde sørger vi for, at alle vinder
 
CHRISTIAN NIEPOORT, ADM. DIREKTØR, SUSTAIN SOLUTIONS 
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Renoveringsprojektet belyser 
mulighederne i almene boliger
Projektet viser vejen for, hvordan 
rentable investeringer kan sikre 
beboerne i almene boliger både 
økonomiske besparelser samt sænke 
udledningen af CO2 og energi. 

Regeringen og samtlige partier i Fol-
ketinget besluttede i foråret 2020 at 
bruge midler fra Landsbyggefonden 
til at renovere den almene bolig-
sektor. Ifølge Christian Niepoort, 
adm. direktør i Sustain Solutions, 
kan disse renoveringer blive meget 
grønnere. 

”De tiltag, vi finansierer, såsom 
tekniske installationer, mere energi-
venlige vinduer samt isolering, ener-
gistyring, ladestandere til elbiler og 
solceller er som udgangspunkt ikke 
støttet af Landsbyggefonden”.
- Christian Niepoort, adm. direktør i 
Sustain Solutions

Han mener, det er afgørende, at 
alle rentable CO2-besparelser bliver 
indfriet, så renoveringerne bidrager 
maksimalt til den grønne omstilling.
Den kommende garantiordning, som 
er etableret for at garantere rentable 
energiinvesteringer for op til seks 
mia. kr., er oprettet med henblik på 
at øge incitamentet til at foretage 
energirenoveringer.

Derfor vil Sustain Solutions have 
private aktører og institutionelle 
investorer til at supplere Landsbyg-
gefondens indsats med et særskilt 
fokus på at indfri CO2- og energi-
besparelser for at sikre, at der er 
midler nok til de mange nødvendige 
renoveringer.

“ Vi har været de før-
ste i Danmark og  
formentlig på euro-
pæisk plan, der har 
investeret pensions-
midler i grønne re-
noveringsprojekter 
i ejendomsmassen. 
Vores resultater illu-
strerer i den grad, at 
det er attraktive in-
vesteringer til gavn 
for både beboere og 
organisationsmed-
lemmer”
 
CHRISTIAN NIEPOORT,  
ADM. DIREKTØR, 
SUSTAIN SOLUTIONS.
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Energieffektive krisetiltag 
med effekt fra 2025

9 Perino, Marco & Serra, Valentina (2015): “Switching from static to adaptable and dynamic building envelopes: A paradigm shift for the energy efficiency in buildings”.
10 Dansk Byggeri (2020): ”Enfamiliehuse - Analyse af potentialer for energi–og CO2-besparelser”.
11  Ifølge beregninger foretaget af Transition i 2022 er der et investeringspotentiale på 5,4 mia. kr. og en samlet besparelse på 572 mio. kr./år, hvis de rentable energiforbedringer gennem-

føres i alle de kommunale bygninger.
12  Ifølge beregninger fortaget af Transition i 2022 kan energirenoveringer foretaget i sammenhæng med andre renoveringer øge potentialet af bygninger, der kan få et godt energimærke fra 

79 til 92 pct. 

10  Indfør krav 
om dynamiske 
klimaskærme i 
bygningsregle-
mentet

For at opnå en klimaneutral byg-
ningsmasse skal der udvikles nye 
koncepter og teknologier, der er 
i stand til yderligere at forbedre 
bygningers energieffektivitet. Der 
er store potentialer i at arbejde 
med en dynamisk klimaskærm, der 
automatisk kan modvirke problemer 
med overophedning og manglende 
dagslys. Internationale studier peger 
på, at energiforbruget relateret til 
køling, kunstig belysning og spids-
belastninger er sammenligneligt med 
efterspørgslen på varmeenergi.9

11  Sæt data fri: Lad 
bygningsejerne 
få ejerskab over 
deres egne  
forbrugsdata

Det bør være en selvfølge, at byg-
ningsejerne har adgang til og råderet 
over egen data – og kan videregive 
den til tredjepart, hvis det ønskes. 
Forbrugsmålere er avancerede nok 
til at levere data i realtid. Desværre 
sker det ikke. Det bør derfor være et 
krav, at forsyningsselskaberne giver 
forbrugerne adgang til data i realtid. 
Adgang til de fulde forbrugsdata skal 
være enkel og let tilgængelig. 

Viden er fundamentalt for at sætte 
gang i de bedste, mest rentable og 
effektive investeringer i energifor-
bruget. Med adgang til egne data 
kan forbrugeren selv reagere, men 
informationen kan også videregives 
til professionelle aktører inden for 
energioptimering, der kan skrædder-
sy og eksekvere den rigtige energi-
effektiviseringsplan i forhold til den 
enkeltes situation. 

12  Indfør  
minimums- 
standarder  
for bygningers 
energistand

En bygning med energimærke G bru-
ger ca. 20 gange mere energi end en 
tilsvarende med energimærke A2010. 
85 pct. af den nuværende byg-
ningsmasse vil fortsat stå i 2050. 
Derfor skal der sættes ind overfor 
den eksisterende bygningsmasse, der 
gradvist skal løftes begyndende med 
bygninger med energimærkerne G, F 
og E. Energimærkerne G, F og E bør 
udfases løbende frem mod 2033.
Et sådant krav vil medføre finansie-
ringsudfordringer for nogen, idet be-
sparelserne kommer senere end selve 
investeringen, og særligt boligejere 
med lave indkomster og lav ejen-
domsvurdering kan blive udfordret. 
Denne udfordring kan adresseres 
med hjælp fra staten til udvalgte, så 
man sikrer sunde og grønne bygning-
er til alle.

13  Energieffektivi-
serings- og in-
deklimaplaner i 
alle kommuner 
og regioner

I regeringens udspil, Danmark Kan 
Mere II, forpligtes kommuner med 
olie- og gasfyr til at udarbejde 
varmeplaner, som skal erstatte disse 
med grønne varmeløsninger. I ”Var-
meplan Danmark 2021” fremhæves 
det, at der også skal satses på ener-
gieffektiviseringer. 

Det første skridt for kommunerne 
bør være at igangsætte projekter i 
egne bygninger, der med sine ca. 31 
mio. kvm er landets største byg-
ningsejer. Her kan foretages rentable 
investeringer for ca. 5,4 mia. kroner, 
som vil betale sig selv hjem indenfor 
ti år11. Det er særlig relevant for de 
42 pct. kommuner, der endnu ikke 
har fastsat et energisparemål. I 
energieffektiviseringsplanerne bør 
indeklimaforbedringer indtænkes, der 
kan fungere som motivationsfaktor 
for energirenoveringer. Godt inde-
klima kan fx give et helt års ekstra 
indlæring over ni års skolegang. 
Det kan samtidig øge omfanget af 
energieffektiviseringer, fordi det kan 
medtage energirenoveringer, som har 
en længere tilbagebetalingstid12. 

Ea Energianalyse finder, at der frem 
mod 2050 i forbindelse med den 
grønne omstilling kan genereres 
gevinster på 40 mia. kr. som følge af 
forbedret indeklima. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/esr_anbefaling_til_renoveringsstrategi.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/esr_anbefaling_til_renoveringsstrategi.pdf
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/449742535/Varmeplan_Danmark_2021_Hovedrapport.pdf
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/449742535/Varmeplan_Danmark_2021_Hovedrapport.pdf
https://www.kl.dk/media/22644/co2-reduktion-i-kommunerne.pdf
https://www.kl.dk/media/22644/co2-reduktion-i-kommunerne.pdf
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
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Transition har beregnet, at en 
investering på 3,5 mia. kr. i folke-
skolernes indeklimakvalitet over 30 
år vil generere en gevinst på 13,5 
mia. kr. En fortjeneste på 333 mio. 
om året. Alligevel viser samme Tran-
sition-rapport, at kun en tredjedel 
af kommunerne har fastsat et mål 
for at forbedre indeklimaet.

14  Øg fjernvarme-
dækningen til  
70 pct.

I ”Danmark Kan Mere II” fremgår 
det på side 10, at ”Kommunerne i 
2022 udarbejder planer for grøn 
varme i de områder, der i dag er 
gasforsynede”. Varmeplanerne er 
et godt initiativ, der bør følges op 
af en konkret målsætning om at øge 
bygningers dækning med fjernvarme 
fra ca. 50 til 70 pct., der vil give de 
laveste omkostninger, når Klimaloven 
skal indfries13. I varmeplanerne skal 
der være et særligt fokus på store 
bygninger, som etageejendomme og 
offentlige bygninger, der bør kobles 
til fjernvarmen i det omfang, det er 
muligt. Alene i den almene sektor er 
der 40.000 boliger, der er opvarmet 
med naturgas. Varmeplanlægningen 
bør tænkes sammen med energi-
effektiviseringer, hvor intelligente 
bygninger har et stort potentiale 
(forslag 7). 

15  Fjern prisloftet 
på overskuds-
varme

Danmarks gode fjernvarmedækning 
gør det muligt at udnytte over-
skudsvarme fra bl.a. industrien og 
forsyningssektoren til grøn varme 
i bygningsmassen. Den nuværende 
overskudsvarme kan forsyne byg-
ninger med varme, der svarer til to 
Anholt-vindmølleparker. Potentialet 
er kun stigende, da bl.a. datacentre 
og Power-to-X anlæg producerer 
en stor mængde spildvarme. En ny 

13 Mathiesen et al. (2021): ”Varmeplan Danmark 2021 - En Klimaneutral Varmeforsyning”, Aalborg Universitet.
14 Rambøll & DI Energi (2022): ”Overskudsvarme. Overskudsvarmen er der – hvordan får vi udnyttet den?”. 

analyse14 viser, at virksomheder 
er i stand til at levere klimavenlig 
overskudsvarme til 100.000 af de 
400.000 husstande, som bliver 
opvarmet af naturgas, og som i de 
kommende år skal af med deres 
naturgasfyr. 

Barrierer for udnyttelse af over-
skudsvarme bør fjernes, heriblandt 
det nuværende prisloft. Prisfastsæt-
telsen bør foregå helt uden statslig 
indblanding for at sikre et øget 
incitament til at anvende overskuds-
varme.

16  Den kvalificere-
de grønne  
arbejdskraft 
skal sikres

Den grønne omstillings forudsætning 
er kvalificeret arbejdskraft, der 
kan isolere, installere og svejse. 
Desværre overholder hvert fjerde 
renoveringsprojekt ikke byg-
ningsreglementets energikrav. 
Det skyldes bl.a. manglende viden. 
Arbejdskraften er også en knap res-
source. Derfor bør der 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.

17  Teknologineu-
tral grøn om- 
stillingsfond

 
I regeringens udspil i april til en grøn 
skattereform foreslås syv mia. kr. 
i omstillingsstøtte til industrien 
frem mod 2030. Denne ordning 
bør i videst muligt omfang indrettes 
teknologineutralt og støtte flere 
metoder til dekarbonisering, som fx 
både energieffektivisering og elektri-
ficering. Det vil sikre løsninger, der 

giver mening i de enkelte virksomhe-
ders omstilling, og som kan komme 
flest mulige virksomheder, herunder 
også SMV’erne, til gode. 
Man kan her med fordel lade sig 
inspirere af tidligere gode erfaringer 
med den frivillige PSO-ordning, der 
var rettet mod energibesparelser. 
Erfaringerne fra PSO-aftaleordnin-
gen viser, at det var muligt at opnå 
energibesparelser på ca. seks pct. 
indenfor en tre-årig periode blandt 
de virksomheder, der var en del af 
ordningen i 2015-2018.

18  Rådgivnings-
støtte målrettet 
lækagetruede 
SMV’ere

Der skal etableres en særlig indsats 
for SMV’ere, der er lækageudsatte 
som følge af en kommende CO2-af-
gift, men som ikke nødvendigvis 
har kompetencer til at håndtere 
omstillingen. Det vil kræve energi-
rådgivning fra eksterne eksperter, fx 
energirådgivningsvirksomheder. 
I forbindelse med aftalen om en grøn 
skattereform bør der derfor etab-
leres en rådgivningsstøtteordning, 
hvor lækageudsatte SMV’ere kan få 
hjælp til at identificere projekter, der 
kan sænke de stigende udgifter til 
energiforbruget. 

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://synergiorg.dk/media/1560/faktaark-vurdering-af-den-kommunale-renoveringsindsats-transition.pdf
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://ing.dk/artikel/hver-fjerde-renoveringsprojekt-enfamilieshuse-ser-stort-paa-energikrav-244294
https://ing.dk/artikel/hver-fjerde-renoveringsprojekt-enfamilieshuse-ser-stort-paa-energikrav-244294
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/regeringen-saetter-turbo-paa-groen-omstilling-med-ambitioes-groen-skattereform/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/regeringen-saetter-turbo-paa-groen-omstilling-med-ambitioes-groen-skattereform/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/regeringen-saetter-turbo-paa-groen-omstilling-med-ambitioes-groen-skattereform/
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Samlet oversigt:  
18 energieffektive forslag
ENERGIEFFEKTIVE KRISETILTAG MED EFFEKT INDEN 2025

ENERGIEFFEKTIVE KRISETILTAG MED EFFEKT EFTER 2025

1  Igangsæt en ny ener-
gisparekampagne 

2  Afbureaukratisér  
erhvervspuljen

3  Forøg  
bygningspuljen

4  Øget rådgivning  
af boligejere

5  Skrotpræmie for  
energiineffektive  
installationer

6  Forlæng og øg  
kommunepuljen til 
energiforbedringer 

7   Intelligente bygninger:  
Smarte, digitale og 
energieffektive

8  Intelligent for- 
syningssektor: Sænk 
energispildet i fjern-
varmenettet

9  Større almene og of-
fentlige bygninger  
skal indføre micro-
grids

10  Indfør krav om 
dynamiske kli-
maskærme i byg-
ningsreglementet

11  Sæt data fri: Lad 
bygningsejerne få 
ejerskab over deres 
egne forbrugsdata

12  Indfør minimums- 
standarder for 
bygningers energi-
stand

13  Energieffekti-
viserings- og 
indeklimaplaner i 
alle kommuner og 
regioner

14  Øg fjernvarme-
dækningen til  
 70 pct.

15  Fjern prisloftet på 
overskudsvarme

16  Den kvalificerede 
grønne arbejds-
kraft skal sikres

17  Teknologineutral 
grøn omstillings-
fond

18  Rådgivningsstøtte 
målrettet lækage-
truede SMV’ere
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