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Udkast til bekendtgørelse om sammenkædning af offentlige fi-
nansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i 
bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser 

 

Energistyrelsen har den 26. marts 2021 offentliggjort udkast til bekendtgørelse 

om sammenkædning af offentlige finansielle foranstaltninger til energieffektive 

renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser og 

anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest den 30. april 2021.  
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne noterer, at udkast til bekendtgørelse om sammenkædning 

af offentlige finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygnin-

ger med planlagte eller gennemførte energibesparelser – herefter benævnt ”ud-

kastet” implementerer dele af Bygningsdirektivet, og har som mål at kunne stille 

krav til kvaliteten af energieffektive renoveringer.  

 

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder tæller bl.a. el- og VVS-installatø-

rer, som spiller en central rolle i omstillingen af den fossile bygningsopvarmning 

og effektiviseringen af vores bygningsmasse. Bekendtgørelsen berører derfor et 

centralt virkefelt for vores medlemsvirksomheder.  

 

Skal den grønne omstilling lykkes bedst og billigst, er det afgørende, at der sikres 

en høj kvalitet i det udførte arbejde. Derfor bakker TEKNIQ Arbejdsgiverne også 

op om bl.a. VE-godkendelsesordningen og sammenkoblingen mellem VE-godken-

delsesordningen og tilskud til varmepumper gennem Bygningspuljen. Vi støtter på 

samme måde op omkring de hensyn, som søges varetaget med udkastet. 

 

Udkastet giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende konkrete bemærk-

ninger: 

 

§1, stk. 2, 

Det fremgår af bestemmelsen, at bekendtgørelsen finder anvendelse når der an-

vendes offentlige midler til at understøtte energieffektive renoveringer i bygnin-

ger. Det fremgår dog af høringsbrevet, at det underliggende formål med bekendt-

gørelsen er at understøtte en reduktion af bygningsmassens samlede CO2-udled-

ning. 

Til Energistyrelsen 
 
ens@ens.dk 
 
smsf@ens.dk  
 

mailto:ens@ens.dk
mailto:smsf@ens.dk


 
2 

 

Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
 
Billedskærervej 17 
5230 Odense M 
 
Telefon 4343 6000 
tekniq@tekniq.dk 
www.tekniq.dk 
 
Mobil: 28737339  
Email: trh@tekniq.dk 
 
Dato:  29. april 2021 
 
Side 2/2 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

 

Bestemmelsen kan imidlertid læses sådan, at bekendtgørelsen ikke finder anven-

delse ved projekter, hvor der ikke sker en energieffektiv renovering af bygningen. 

Det vil typisk være tilfældet ved konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor 

bygningens behov for tilført energi typisk ikke ændres. Her vil der blot ske en kon-

vertering fra fossil naturgas til mindre fossil fjernvarme, uden at der er tale om en 

energieffektivisering. Og da op mod 200.000 i de kommende år forventes at skulle 

konverteres fra naturgasopvarmning til fjernvarme, er det væsentligt, at disse 

bygninger omfattes af de samme krav til kvalitet, som fx bygninger der konverte-

res til varmepumpe, hvor der både sker en energieffektivisering og skift væk fra 

fossile brændsler. 

 

Derfor foreslår vi, at stk. 2 i stedet affattes: 

 

”Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når den offentlige forvaltning m.v. 

fastsætter finansielle foranstaltninger, som via anvendelse af offentlige midler un-

derstøtter energieffektive renoveringer i bygninger eller tiltag, der på anden vis 

har til hensigt at nedbringe CO2-udledningen fra bygninger.” 

 

Følgelig bør også §2, 3) tilpasses. 

 
  
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar.  
  
  
Med venlig hilsen   
  
  
Simon O. Rasmussen   
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne    
  

 


