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Høring over langsigtet renoveringsstrategi for støtte 
til renovering af den nationale masse af såvel offent-
lige som private beboelsesejendomme og erhvervs-
bygninger – del 2 
 

Energistyrelsen har med brev dateret den 9. april 2021 fremsendt udkast til lang-

sigtet renoveringsstrategi – del 2 i høring og anmodet om at modtage bemærknin-

ger til udkastet senest den 7. maj 2021. 

 

Energieffektivisering af bygningsmassen berører et meget vigtigt område for TEK-

NIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder. Med tanke på de meget små frem-

skridt der er sket de seneste 10 år og det manglende politiske fokus på området, 

er vi derfor bekymrede for om energieffektivisering af bygningsmassen har et til-

strækkeligt højt politisk fokus. Vi vil gerne minde om, at der er gennemført under-

søgelser, som bl.a. viser, at den grønne omstilling bliver markant billigere ved at 

gennemføre energieffektiviseringer samtidig med at energiforsyningen elektrifice-

res og gøres fossilfri. Se bl.a. Analyse af det samfundsøkonomiske potentiale for 

energibesparelser (ea-energianalyse.dk). 

 

Udkastet til strategien er en implementering af Bygningsdirektivet og er anden del 

af den langsigtede renoveringsstrategi. Det grundlæggende formål med renove-

ringsstrategien er i henhold til Bygningsdirektivet at ”støtte til renovering af den 

nationale masse af såvel offentlige som private beboelsesejendomme og er-

hvervsbygninger med henblik på at gøre den til en yderst energieffektiv og dekar-

boniseret bygningsmasse senest i 2050.”  

 

Strategien har i sin nuværende form karakter af en afrapportering til EU-kommis-

sionen, og den giver udmærket overblik over de forskellige aktiviteter, Danmark 

har iværksat på energieffektiviseringsområdet. Men der er ikke tale om en stra-

tegi i traditionel forstand, hvilket vi mener er en skam, fordi der er behov for en 

mere systematisk tilgang til arbejdet med energieffektivisering og prioriteringen af 

indsatsen på området. Vi mener dog, at det med en række justeringer er muligt at 

gøre strategien til et værktøj, der kan bruges mere aktivt i arbejdet med området.  

 

Til Energistyrelsen 
 
tqhg@ens.dk og emfrm@kefm.dk  

https://www.ea-energianalyse.dk/wp-content/uploads/2020/08/Analyse-af-det-samfunds%C3%B8konomiske-potentiale-for-energibesparelser.pdf
https://www.ea-energianalyse.dk/wp-content/uploads/2020/08/Analyse-af-det-samfunds%C3%B8konomiske-potentiale-for-energibesparelser.pdf
mailto:tqhg@ens.dk
mailto:emfrm@kefm.dk
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I vores bemærkninger forholder os ikke til karakteren af de enkelte tiltag, som be-

skrives i strategien, da vi opfatter, at det ligger uden for høringens fokusområde.  

 

Generelle bemærkninger 

 

- Fokus på drivhusgasser 

I artikel 2a i Bygningsdirektivet italesættes behovet for at reducere driv-

husgasemissionen som den centrale motivationsfaktor for kravet om 

langsigtede renoveringsstrategier. Derfor savner vi, at der i beskrivelsen 

af de enkelte tiltag beskrives i hvilken udstrækning de bidrager til at redu-

cere drivhusgasudledningen. Dette skal særligt ses i lyset af, at en del af 

de tiltag, der beskrives i strategien, har til formål at fremme udfasningen 

af fossile brændsler. 

 
- Opgørelse af effektiviseringspotentialer og angivelse af motivationen for 

hvert enkelt tiltag 

Vi savner en angivelse af potentialet for reduktioner på området i det 

omfang det er muligt at opgøre. Det er fx oplagt at angive energiforbru-

get i forbindelse med statens, kommunernes og regionernes bygninger, 

energiforbruget til fossil bygningsopvarmning, energiforbruget i forskel-

lige boligsegmenter og energiforbruget til forskellige typer af erhverv. 

Desuden bør det angives hvilke behov/udfordringer de enkelte tiltag skal 

håndtere.  

 

- Angivelse af mål for hvert enkelt tiltag 

Der bør der opstilles centrale milepæle/KPI’er for hvert enkelt tiltag, som 

giver mulighed for løbende at vurdere, om initiativet bidrager som for-

ventet. Samtidig bør det også fremgå hvornår initiativet og målet vil blive 

evalueret. 

 

Specifikke bemærkninger: 

 

- Krav og normer – kommuner og regioner 

Det fremgår af bygningsdirektivet, at strategien skal indeholde politikker 

og foranstaltninger, der er målrettet alle offentlige bygninger. Alligevel 

indgår alene en bindende indsats i forhold til statens bygninger, som 

sammenholdt med kommunale og regionale bygninger, udgør den mind-

ste del af den offentlige bygningsmasse.  

 

At strategien kun indeholder tiltag målrettet kommuner og regioner som 

har karakter af information og kortlægning viser desværre, at indsatsen 

på området er uambitiøs og meget langt fra at bidrage til en indfrielse af 

de meget store potentialer der er på området. 
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Som minimum bør det fremgå af strategien hvor stor andelen er af hhv. 

statslige, kommunale og regionale bygninger i antal, m2 og energiforbrug 

samt andelen af den offentlige bygningsmasse i forhold til den samlede 

bygningsmasse. På den måde kan potentialerne på området tydeliggøres. 

 

- Erhvervspulje 

Erhvervspuljen har ikke et særskilt fokus på bygningsrenoveringer, men 

på energieffektiviseringer generelt. Derfor er det misvisende at med-

regne erhvervspuljen til tiltag, der skal sikre energirenoveringer, med-

mindre man vælger at prioritere en vis andel til renoveringer af bygnings-

massen på forhånd. Som minimum bør det angives i hvilket omfang Ener-

gistyrelsen forventer at erhvervspuljen vil blive anvendt til energieffekti-

viseringer af bygninger. 

 
 

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

 


