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Forord 

 

Nærværende speciale undersøger mulighederne for hvordan man kan tilrettelægge de 

reguleringsmæssige rammer således at flere parcelhuse energirenoveres fremover. Det er udarbejdet 

som afslutning på den Teknologisk-Samfundsvidenskabelige Planlæggeruddannelse i tidsrummet 

2008/2009.  

Specialet udspringer af et forudgående samarbejdsprojekt med Mikkel Krogsgaard Niss, der ophørte 

den 03.04.09. Hvilket betyder at empiriindsamling fra før denne skæringsdato var fælles arbejde og 

derfor kan dette speciale i nogle henseende, være ensartet med hans.   

Alle kildehenvisninger er mærket med [ ] og yderligere referencer findes i litteraturlisten.  

 

God læselyst 

Trine Bang Hansen 

 



  

 3

Resumé 

Dette speciale undersøger mulighederne for at tilrettelægge de reguleringsmæssige rammer således 

at parcelhuse energirenoveres fremover. Til denne undersøgelse udvikles en triangulær 

analysestrategi, der kombinerer tre forskellige teoretiske tilgange, der dels kan forklare hvorfor den 

eksisterende indsats ikke virker, samt hvilke elementer man skal inddrage i en fremtidig indsats for 

at fremme flere energirenoveringer af de danske parcelhuse. Jeg tager udgangspunkt i 

barrieremodellen, der er en traditionel metode til at forstå, hvad det er for nogle barrierer, der 

forhindrer at parcelhusejerne udfører de rentable energirenoveringer. Denne teori har et for snævert 

syn på boligejerens handlerum, som udelukkende betinget af økonomisk rationalitet, hvorfor den 

udvides med Ole Michael Jensens inertibegreb. Dette begreb sætter dels fokus på parcelhusejernes 

inerti og dels på symbolkapitalens betydning for boligejernes prioriteringer. Denne aktørforståelse 

udvides yderligere med elementer fra Guy og Shoves sociologiske perspektiv, der fordrer et fokus 

på at energiforbruget er indlejret i hele den vestlige verdens livsførelse, hvorfor en redefinering af 

den eksisterende regulering og politikformulering er nødvendig. Således analyseres de eksisterende 

reguleringsmæssige rammer og nye indsatsmuligheder og det er på denne baggrund at der 

fremsættes et løsningsforslag til hvordan man fremover kan planlægge en reguleringsmæssig 

indsats, der kan fremme flere energirenoveringer af de danske parcelhuse. 
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 Abstract  

This thesis examines the possibilities to organize the governmental framework, so that one-family- 

houses are energyrenovated in the future. In this study is developed a triangular analytical approach 

that combines three different theoretical approaches, which may partly explain why the existing 

governmental approach does not work and what elements should be incorporate into a future efforts 

to promote more energy renovations of Danish one-family-houses. I start out with the barrier model, 

which is a traditional way to understand what kind of barriers that prevents the house owner, to 

carry out the profitable energy renovations of their houses. This theory has a too narrow view on the 

house owner, as solely intended upon economic rationality, why I expanded the theory with Ole 

Michael Jensen’s inertia concept. This concept partly focuses on the house owners' inertia and 

partly on the importance of symbolcapital for the houseowners' priorities. This theory is further 

expanded with elements from Guy and shoves sociological perspective that requires a focus on 

energy consumption as embedded throughout the Western lifestyle, and therefore a redefinition of 

the existing regulation and policy formulation is necessary. On this theoretically basis the exiting 

governmentally framework and new options is analyzed and it is on this background I put forward 

an outline for how to plan a future governmental action plan to organize the governmental 

framework, so that Danish one-family- houses is energy renovated in the future. 
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Kapitel 1 – Problemfelt 

 

Der er i dag bred enighed om realiteten af den globale opvarmning og at årsagen er den 

menneskeskabte forøgelse af drivhusgasser i atmosfæren. Med udgangspunkt i IPCC’s1 

stabiliseringsscenarier, er der forskellige eksemplificeringer af graden og omfanget af klodens 

klimatiske fremtid, men konklusionen er klar; vi er nødt til at handle nu, hvis vi vil bevare kloden 

som vi kender den i dag. Sagt på en lidt anden måde, så skal udledningen af drivhusgasser på 

verdensplan reduceres med 80 % inden år 2050, hvis vi vil stabilisere den globale opvarmning på et 

niveau, der medfører minimale skader for kloden og dens befolkning [IPCC, 2007]. IEA2 har for 

nyligt udsendt en rapport der konkluderer at stigningen i CO2-udledningen, sker så eksplosivt 

globalt set, at det overstiger selv de værste scenariefremskrivninger i IPCC’s rapporter. Således 

påpeger rapporten, at vi er på vej imod en 6 graders temperaturstigning, hvilket vil medføre radikale 

ændringer af livsgrundlaget for klodens beboere – både mennesker, dyr og planter [Primdal, 2008]. 

 

Denne udvikling er uacceptabel og den globale opvarmning må stabiliseres, før kloden bliver 

ubeboelig for mennesker og dyr. Derfor må vores eksisterende levevis revurderes og ændres således 

at en mere bæredygtig udvikling, kan erstatte den eksisterende. Det er her nærliggende at tage 

udgangspunkt i Brundtlandkommissionens definition af en bæredygtig udvikling fra 1987: En 

bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare [Nielsen, 1998]. Denne definition 

indebærer en forståelse af en bæredygtig udvikling som bestående af en primær dimension samt to 

understøttende dimensioner. 

 

Fortsætter vi den hidtidige afbrænding af fossile brændsler og udledning af kuldioxid (CO2), 

forringer vi fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Samtidig udsætter vi 

nulevende generationer for en overhængende risiko for at de ikke kan opfylde deres behov, som 

følge af den globale opvarmnings følgevirkninger i form af eksempelvis sygdom - og 

konflikthåndtering.  

 

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 International Energy Agency 
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De to understøttende dimensioner kan beskrives som den økonomiske - og den sociale dimension. 

Jeg vælger her at se de to dimensioner som én samlet dimension, der må tages hensyn til, hvis der 

samlet set skal kunne tales om bæredygtige udvikling. [Miljøstyrelsen, 1998] 

Den sociale dimension indebærer grundlæggende en forestilling om social retfærdighed, hvilket 

betyder en rimelig fordeling af fordele og ulemper (eksempelvis forurening) mellem eksisterende og 

kommende generationer, både internt i det enkelte samfund og på tværs af landegrænser. Frem til i 

dag har de rige lande i Europa og Nordamerika stået for langt størstedelen af CO2-udledningen, og 

står stadig for størstedelen hvis vi ser på udledningen per person. Ud fra en stærk 

bæredygtighedsforståelse, må det derfor forventes, at hovedparten af CO2-reduktionen netop skal 

ske i de vestlige lande samt at de påtager sig ansvaret for en mere bæredygtig udvikling. 

Den økonomiske dimension bygger på forestillingen om, at alle lande grundlæggende skal opnå 

økonomisk vækst, dog med afgørende forskelle mellem ilande og udviklingslande jævnfør faktor 

10-målsætningen3. Den økonomiske vækst skal afkobles ressourceforbruget, således at de 

industrialiserede lande reducerer deres ressourceforbrug med en faktor 10, for at give plads til 

udviklingslandenes vækst, således at udviklingen globalt samlet set, kan leve op til visionen for 

faktor 4-målet4. Dette skal ske gennem øget ressourceeffektivitet, der skal sikre et bæredygtigt 

ressourceforbrug.  

 

Danmark udledte i 2007 knapt 535 mio. ton CO2 [Energistatistik, 2007]. Det svarer til cirka 10 ton 

pr. indbygger om året. På verdensplan udledes i gennemsnit knap 5 ton pr. indbygger og målet er, at 

der kun udledes til to ton pr indbygger i 2050 for at reducere den samlede CO2-udledning [Nordic 

climate solutions, 2008, Gustaf Landahl6]. Derfor må der ske en gennemgribende effektivisering af 

energiforbruget i Danmark, hvis vi skal opnå målet om reduktion af energiforbruget til et sted 

mellem ét til to ton CO2 pr. indbygger i 2050.  

 

                                                 
3 Faktor 10-målet er et mål der skal sikre en bæredygtigudvikling ved at øge ressourceeffektiviteten. Den ene 
forudsætning for faktor 10-målet er, at det globale forbrug af ikke fornybare naturressourcer bør halveres. Den anden 
forudsætning er, at forbruget af – eller adgangen til – naturressourcer bør fordeles ligeligt over hele kloden. Det fører til 
et gennemsnitligt absolut fald i forbruget af natur med en faktor 10 for industrielle økonomier. Fristen for, hvornår 
målet bør være opfyldt, er sat til én generation, hvilket normalt ansættes til 25 år [Christensen, 2002:16]. 
 
4 Faktor 4-målet retter sig mod en fordobling af velfærden og en halvering af ressourceforbruget. Igen er 
forudsætningen, at det globale forbrug af natur bør halveres. Samtidig bør den globale ’velfærd’ fordobles. Derfor må 
øko-effektiviteten på globalt plan hæves fire-fold, hvilket vil sige, at der må bruges fire gange mindre natur pr. 
’velfærdsenhed’. Der gives ikke nogen tidsfrist for opfyldelse af målet [Christensen, 2002:16]. 
5  Korrigeret tal, det faktiske tal er: 52 569 ton 
6 Head of Department Planning & Environment / City of Stockholm 
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Grundlæggende bør der ske en bæredygtig udvikling inden for alle sektorer i samfundet, men jeg 

har i dette speciale udvalgt det segment af boligmassen der i øjeblikket står for den største 

udledning af CO2, nemlig parcelhuset. Parcelhusene udgør dermed de ”lavest hængende frugter" og 

man bør derfor som led i en bæredygtig udvikling sætte ind her først og udnytte de store potentialer 

for energibesparelser og energieffektiviseringer, der er inden for energirenovering af parcelhusene. 

 

Parcelhuset er ikke i sig selv en bæredygtig konstruktion. Tværtimod er parcelhuset udtryk for en 

planlægning, der tilskynder øget energianvendelse (kW/m2) i forhold til etageejendomme og 

rækkehuse. Alligevel er det ud fra en holistisk betragtning nødvendigt at indtænke dette 

boligsegment i en mere fremtidssikret form i Danmark, idet alternativet er en nedrivning af denne 

boligform, hvilket, set ud fra både ressource -og energimæssige perspektiver er særdeles 

ubæredygtigt og samtidig helt udenfor den eksisterende politiske diskurs7. Parcelhuset er en 

populær boform i Danmark. I 2008 var der i Danmark 1.077.000 parcelhuse [www.dst.dk]  og 

boligformen er dermed det største boligsegment i Danmark i øjeblikket. Det er derfor hverken 

bæredygtigt eller politisk muligt at fjerne de eksisterende parcelhuse, på trods af deres store og ofte 

ineffektive energiforbrug. Energirenovering af de eksisterende parcelhuse ses samtidig som et 

nødvendigt tiltag, i forhold til at fremtidssikre vores eksisterende boligmasse til en mere bæredygtig 

energianvendelse, hvor energikilden kan baseres på vedvarende energikilder, som eksempelvis 

vind, sol og biomasse, til erstatning af det eksisterende forbrug af fossile brændsler.  

 

Ifølge seniorforsker Kim B. Witchen’s vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende 

danske boliger, er det muligt at spare op til 32 % af varmeforbruget i eksisterende boliger ved at 

udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. [Witchen, 2004] Et 

gennemsnitligt parcelhus udleder cirka dobbelt så meget CO2 som en gennemsnitlig bolig i en 

etageejendom [Hvenegaard, 2008:29]. Samtidig er størstedelen af parcelhusene bygget før 

energikriserne i 1970’erne, hvor der endnu ikke var stillet krav til varmetabet i boliger via 

bygningsreglementet. 

 

Der eksisterer derfor et enormt potentiale for at forbedre parcelhusenes byggetekniske tilstand og 

derved undgå de store CO2-udledninger fra parcelhusene. I forarbejdet til 

Energisparehandlingsplanen fra 2005 angives, at danske bygninger kunne spare mellem 50 og 90 % 
                                                 
7 I visse tilfælde, kan det dog være fordelagtigt rent ressourcemæssigt at nedrive huset og bygge nyt 
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af energien til opvarmning - endda med en forbedret komfort og bedre indeklima til følge [Dyck-

Madsen, 2006] Energimærkningerne af bygninger, viser at der i 75 % af de mærkede bygninger er 

påvist mulige energirenoveringer med en tilbagebetalingstid på 8 år eller mindre [Byggesektoren, 

2004:6]. Alligevel ser man ikke, at boligerne fra før energikriserne i 1970’erne bliver 

energirenoveret. Tværtimod virker det som om, der er nogle enorme barrierer der modvirker at 

parcelhusene energirenoveres. 

 

Derfor vil jeg i dette speciale, søge at finde frem til, hvordan det er muligt at ændre de 

reguleringsmæssige rammer således, at der gennemføres flere klimavenlige energirenoveringer af 

de danske parcelhuse fremover og derved sikre dels en højere grad af forsyningssikkerhed samt en 

mere bæredygtig samfundsudvikling.  

 

Jeg er på denne baggrund kommet frem til følgende problemformulering: 

 

 

Begrebsafklaring  

Varmebesparelser: 

Jeg har valgt at afgrænse mit speciale omkring energibesparelser i form af varmebesparelser. Det 

betyder, at jeg har fravalgt at undersøge mulighederne for el-besparelserne, på trods af at de udgør 

en stor del af det samlede energiforbrug i husstandene. Dette har jeg gjort af flere årsager; dels er 

varmebesparelsespotentialet størst i bygningsmassen, hvor det står for omkring 32 % af Danmarks 

energiforbrug. Dels er varmeforbruget en del af husets bygningskonstruktion, hvorfor den kan 

reguleres via bygningsreglement og anden relevant lovgivning. Derimod er elforbruget i højere grad 

afhængig af antallet og effektiviteten af el-forbrugende apparater i hjemmet, hvilket reguleres af en 

helt anden type af lovgivning. Således har jeg af både interessemæssige og omfangsmæssige 

hensyn, fravalgt at inddrage el-besparelsesområdet i dette speciale, hvilket har nogle konsekvenser 

Ud fra et ønske om en bæredygtig udvikling undersøges det hvordan de 

reguleringsmæssige rammer kan tilrettelægges, således at flere parcelhusejere overvinder 

barriererne og gennemfører varmebesparende energirenoveringer fremover?  
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for min konklusion, hvis man ser på energibesparelser ud fra et holistisk synspunkt i en dansk 

sammenhæng.    

I første omgang vil varmebesparelser i fjernvarmeområder ikke medføre reelle CO2-besparelser, da 

varmeproduktionen i fjernvarmesystemet er et biprodukt af el-produktionen. Men ønskes der en 

omstilling af det eksisterende energiforbrug til et mere bæredygtigt system, hvor energisystemet 

baseres på vedvarende energikilder, er det nødvendigt, generelt at sænke varmeforbruget i alle 

områder. Dette gælder også fjernvarmområder, da de vedvarende kilder er mindre effektive og 

samtidig mere fluktuerende. Derfor er varmebesparende renoveringstiltag vigtige i forhold til en 

fremtidig energispareindsats.  

 

Energirenovering: 

Når jeg i dette speciale anvender formuleringen energirenovering, omfatter dette primært 

enoveringstiltag af parcelhusets fysiske udformning og derved den energimæssige ydeevne. Jeg har 

fravalgt at gå i dybden med en undersøgelse af de teknologiske løsninger, da dette ligger udenfor 

mit fagfelt. Dette er dog en vigtig del af en fremtidig løsning, da de teknologiske muligheder kan 

være afgørende for energieffektiviteten.  

Afgørende er det dog at man ved flere potentialeberegninger fra eksempelvis har Birck og Krogøe 

har påvist at der er et her og nu potentiale for varmebesparelser husholdningerne mellem 10-45 % 

og langsigtede besparelser mellem 25-40 % [Birch og Krogboe, 2004]. Yderligere baserer jeg mig 

på en eksempelrenovering foretaget af Rockwool i 2007, der påviste at det var muligt at 

energirenovere et typisk parcelhus, således at energiniveauet efterfølgende matcher kravene til 

nutidens bygningsreglement for nybyggeri (BR08).  

 

Reguleringsmæssige rammer  

Jeg har i dette speciale valgt at betegne alt relevant lovgivning, herunder både hard og soft 

governance som de reguleringsmæssige rammer. Ved hard governance forstås lovgivning såsom 

energimærkningsordninger og bygningsreglementet. Ved soft governance forstås normative tiltag 

såsom kampagner og puljer, der influerer på energibesparende tiltag. Det er således betegnelsen for 

de rammer, der eksisterer i forbindelse med energibesparende renoveringer.  
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Kapitel 2 - Metode 

I det følgende kapitel beskrives de analytiske og metodiske overvejelser der er sket i forbindelse 

med tilblivelsen af dette speciale. Formålet hermed er at vise og diskutere de overvejelser, der 

ligger bag de valg og fravalg, der er taget forud for besvarelsen af problemformuleringen.  

Først diskuteres mit teoretiske udgangspunkt, da det har været rammesættende for min 

problemforståelse. Efterfølgende beskrives de valg og fravalg, der har haft afgørende betydning for 

dette speciales konklusioner. Til slut diskuteres anvendelsen af det empiriske materiale samt 

anvendelsen af interviews samt specialets gyldighed og pålidelighed. 

 

Teoretisk diskussion   

Mit udgangspunkt er, at det eksisterende reguleringsmæssige paradigme, der eksisterer i forbindelse 

med energibesparende tiltag i den eksisterende boligmasse, er baseret på en meget snæver 

aktørforståelse, der udelukkende anskuer aktører som (økonomisk) nyttemaksimerende. Denne 

aktørforståelse fordrer en bestemt måde at sammensætte reguleringen på, der primært har fokus på 

at minimerer de traditionelle barrierer. I denne forbindelse bliver valget om hvorvidt parcelhuset 

skal energirenoveres eller ej, i høj grad afhængig af det individuelle valg.   Men på trods af flere 

forsøg på at eliminere de traditionelle barrierer, er der stadig et enormt energisparepotentiale i de 

danske parcelhuse, der endnu ikke er realiseret.   

Jeg har derfor behov for en teoretisk udvidelse af den traditionelle barrieremodel. Til dette anvender 

jeg Ole Michael Jensens inertimodel, der har fokus på øget synlighed og øget symbolkapital, som 

vigtige parametre for aktørernes prioriteringer i forbindelse med energibesparende tiltag i boligen. 

Med andre ord sætter han fokus på, at der er andre bevæggrunde end udelukkende økonomisk 

rationalitet, der former aktørernes adfærd i forbindelse med deres boligvalg. Men inertimodellen er 

ikke i sig selv nok til at begrebsliggøre, hvorfor aktørerne (parcelhusejerne) handler, som de gør.  

Ifølge Guy og Shove er hele den vestlige forståelse af energi og energibesparelser indlejret i hele 

den vestlige verdens livsførelse. Energi opfattes som et essentielt gode, der er der når vi trykker på 

knappen. Der stilles således ikke spørgsmålstegn ved dette, idet energiforbrug er ligeså naturligt 

som at være til.  

Meget af den eksisterende indsats i forbindelse med regulering af varmetab fra bygninger er baseret 

på et bestemt vidensparadigme, der anser menneskelig adfærd, som udelukkende betinget af 

nyttemaksimerende værdier, med begrundelse i matematiske regler og logik [Guy og Shove, 2000: 
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16]. Jeg mener ikke at man kan stille sig tilfreds med en udelukkende økonomisk analyse af 

menneskelig adfærd, idet økonomisk handling forudsætter aktører med kulturelle livsverdener der 

går forud for deres rationelle beslutninger. [Bitsch, 2004:295]. Snarere bør man forsøge at afdække 

de strukturer og årsagssammenhænge, der danner grundlag for aktørernes, her parcelhusejernes, 

mangel på handling i forhold til at energirenovere parcelhusene og på denne baggrund planlægge en 

reguleringsmæssig indsats, der kan tage højde for at parcelhusejernes forskellige former for 

rationaliteter. 

Parcelhusejeren er underlagt en bred ramme af både normative og deskriptive betingelser, der 

former parcelhusejerens incitamenter og handlerum i forbindelse med energirenovering af 

parcelhuset. Af deskriptive rammebetingelser kan nævnes de lovgivningsmæssige rammer, som 

parcelhusejeren er forpligtet til at overholde. I dag er de lovgivningsmæssige rammer sammensat 

således at der stilles meget få krav og incitamenter til energirenovering af parcelhusene. Således 

overlades beslutningen om energirenoveringer i dag til parcelhusejerens frie valg, der ikke 

nødvendigvis har fokus på energirenovering. Tværtimod er de danske parcelhusejere underlagt 

mange forskellige normative rammebetingelser, som betinger deres adfærd i forhold til 

energirenovering. Herunder kan blandt andet nævnes de kulturelle betingelser, de sociale forhold, 

de personlige værdier osv. Disse rammebetingelser er illustreret i figur 1: 

 

 
Figur 1 Illustration af betingelser for adfærd [Kilde: www.tutor2u.net] 
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Tager man udgangspunkt i ovenstående figur, der er udarbejdet på baggrund af en sociologisk 

adfærdsmodel, ser man at adfærd er betinget af en række forudgående præmisser. Bevidstheden 

anses her ikke for værende en passiv modtager af sanseindtryk, men er snarere betinget af den 

eksistentielle livsverden. Disse betingelser bør samtidig indgå som parametre i den 

samfundsmæssige planlægning, idet de kan åbne op for en ny måde at tænke regulering på. Hvorfor 

de i kombination med de traditionelle og inertimæssige barrierer vil indgå som parametre i min 

analyse af mulige fremtidige indsatsmuligheder i forhold til at fremme flere energirenoveringer af 

de danske parcelhuse.  

 

 

Valg og fravalg 

Herunder præsenteres de valg og fravalg der er foretaget i forbindelse specialets gennemførsel samt 

en kort forklaring af valgenes betydning for specialets endelige konklusion.   

 

Parcelhuset: 

Jeg har i dette speciale valgt at begrænse mig til udelukkende at se på mulighederne for 

energirenovering af de danske parcelhuse. Af disse har jeg primært fokus på boligsegmentet fra 

1960-70’erne – da der her eksisterer det største energisparepotentiale, sammen med huse opført før 

1930 [Witchen, 2004]. Den primære begrundelse er, at der er nogle planlægningsmæssige 

betingelser, der adskiller dette boligsegment fra andre typer, herunder primært tekniske og 

reguleringsmæssige forhold. Dette gør at man kan planlægge en samfundsmæssig indsats der er 

målrettet dette boligsegment.  

Det er netop denne type af parcelhuse, der byggeteknisk er i dårligst stand og som derfor trænger til 

energirenovering i forhold til nutidens standarder. Samtidig er dette boligsegment nemt at gå til idet 

der ikke er hensyn at tage til eksempelvis arkitekttonisk værdi eller fredede bygninger. Så på trods 

af at parcelhuse er meget forskelligartede, har de også nogle lighedstræk som gør det muligt at 

målrette en planlægningsmæssig indsats.  
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Aktørniveauer i planlægningsfasen 

Når man ønsker at fremme mulighederne for at flere parcelhuse energirenoveres fremover, er der 

flere niveauer man kan sætte ind på. Jeg har i dette speciale valgt et todelt fokus på henholdsvis 

planlægningsfasen og parcelhusejeren. Dels er min analyse fokuseret omkring hele den 

samfundsmæssige del af problematikken - at alt for få energirenoveringer gennemføres i dag, 

hvorfor jeg har valgt at se på den eksisterende regulering af området. Derudover har jeg valgt at 

analysere parcelhusejernes mulighed for handling indenfor de eksisterende rammer, herunder et 

fokus på parcelhusejerens adfærd i forbindelse med energirenoveringer. Dette todelte fokus på 

henholdsvis parcelhusejeren og den reguleringsmæssige ramme, ser jeg som primære genstand for 

dette speciale målsætning om at ændre de reguleringsmæssige rammer, således at flere af de 

eksisterende parcelhuse energirenoveres fremover. Dog er der andre aktørniveauer, der betinger 

mulighederne for at fremme flere energirenoveringer. Håndværkerne spiller en primær rolle, dels 

som udførende part, og dels som rådgiver af private parcelhusejere. Ofte er håndværkere skolet ind i 

en bestemt måde at gøre tingene på, hvilket betegnes som sporafhængighed og kendetegner denne 

type branche [Møller, 2009]. Denne sporafhængighed kan også virke som en barriere i forhold til at 

fremme energirenoverende tiltag, hvorfor der bør tilrettelægges en uddannelsesmæssig indsats i 

forhold til dette aktørniveau. Dog ser jeg ikke denne opgave, som en del af dette speciales mål, men 

anerkender nødvendigheden heraf. Dette betyder at jeg har afgrænset mig fra en analyse af 

håndværkernes såkaldte sporafhængighed, og den barriere der måtte eksistere i denne forbindelse i 

forhold til specialets målsætning. Jeg ser håndværkerne som et aktørniveau, der til en vis grad er 

underlagt de reguleringsmæssige rammer, hvorfor det i dette speciale antages at deres indsats i 

forhold til at fremme flere energirenoveringer reguleres herigennem.  

Yderligere har jeg valgt at afgrænse mig fra en analyse af den politiske proces, der er afgørende 

forud for vedtagelse af de løsningsforslag som jeg fremlægger i dette speciale. Dog er jeg 

opmærksom på at det er et politisk valg, der er afgørende for realiseringen af dette speciales 

løsningsforslag. Men finder analysen af den politiske proces som mindre afgørende for min 

konklusion. Jeg anerkender at den reguleringsmæssige håndtering af dette område også er en 

politisk debat, men at denne ligger udenfor dette speciales målsætning.  
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Valg af teori og analysestrategi 

Dette speciale tager udgangspunkt i en normativ forståelse af samfundets rolle i en fremtidig indsats 

overfor renovering af de eksisterende boliger og bygninger. Derfor skal det dels læses som en kritik 

af den eksisterende danske indsats og dels som et forsøg på at udvikle bud på en fremtidig 

løsningsmodel, der kan være med til at fremme mulighederne for at flere parcelhuse 

energirenoveres fremover.  

Dette speciale benytter sig af en teoritriangulering, forstået på den måde, at jeg ved at kombinere tre 

forskellige teoretiske tilgange til min problematik, søger at begrebsliggøre dels hvorfor den 

eksisterende indsats ikke virker, samt hvilke elementer man skal inddrage i en fremtidig indsats for 

at fremme flere energirenoveringer. Det er på denne baggrund, at jeg efterfølgende fremsætter 

løsningsforslag til, hvordan man fremover kan planlægge en indsats, der mindsker CO2-udledningen 

fra den eksisterende boligmasse. Jeg tager udgangspunkt i barrieremodellen, der er en traditionel 

metode til at forstå, hvad det er for barrierer der forhindrer at parcelhusejerne ikke udfører de 

rentable energirenoveringer. Men jeg mener, at denne teori har et for snævert syn på 

parcelhusejerens handlerum, som udelukkende betinget af økonomisk rationalitet, hvorfor den 

udvides med Ole Michael Jensens inertibegreb. Dette begreb er med til at forklare parcelhusejernes 

inerti i forhold til at iværksætte en energirenovering. Samtidig sætter han fokus på symbolkapitalens 

betydning for parcelhusejernes prioriteringer. For at sætte hele problematikken i den historiske og 

sociale kontekst, udvider jeg min forståelsesramme med Guy og Shoves sociologiske perspektiv. De 

sætter fokus på hele den sociologiske side af energiforbruget, der er indlejret i hele den vestlige 

tankegang. Energiforbrug opfattes som et essentielt gode, der er der når vi har brug for det, derfor er 

der behov for at redefinere hele måden hvorpå vi tænker regulering og politikformulering, i forhold 

til at fremme energibesparelser. 

Validitet 

I dette afsnit diskuteres specialets pålidelighed og gyldighed i forhold til besvarelsen af 

problemformuleringen. Herunder vurderes anvendelsen af den teoretiske tilgang, den empiriske 

indsamling, specialets generaliserbarhed, samt en vurdering af hvorvidt andre kan opnå samme 

resultater med samme udgangspunkt. 



  

 17

Gyldighed 

Jeg søger at finde frem til hvordan de reguleringsmæssige rammer kan tilrettelægge, således at flere 

parcelhuse energirenoveres fremover. Først beskrives potentialet for energirenovering af 

parcelhussektoren, hvorefter jeg gennem anvendelsen af teori udvikler en analysestrategi. 

Efterfølgende beskrives de eksisterende reguleringsmæssige rammer, hvorefter nye 

indsatsmuligheder fremsættes. På baggrund af min udviklede triangulære analysestrategi analyseres 

de eksisterende reguleringsmæssige rammer samt de nye indsatsmuligheder, og et løsningsforslag 

fremsættes på baggrund heraf.  Teorien er gyldig og relevant, idet den anvendes til at identificere 

barriererne for, at parcelhusejerne ikke gennemfører energirenoveringer og teorien anvendes til at 

identificere relevante reguleringsmæssige forhold.  Med hensyn til de foretagne interviews finder 

jeg de udvalgte interviewpersoner troværdige og gyldige i forhold til besvarelsen af 

problemformuleringen, idet de repræsenterer eksperter med en bred viden inden for området og som 

i flere tilfælde har praktisk erfaring med genstandsfeltet.   

Pålidelighed  

Specialets pålidelighed sikres gennem en tydelig redegørelse for såvel min analysestrategi som min 

interviewstrategi, hvorfor andre, der ville gennemføre en tilsvarende undersøgelse, med stor 

sandsynlighed ville nå frem til samme resultater, ved anvendelse af samme teori, empiri og metode. 

Dog er specialets normative bæredygtighedsforståelse, en vigtig forudsætning for speciales 

realisering.  

Generaliserbarhed  

Jeg har undersøgt mulighederne for at overvinde barriererne og tilrettelægge reguleringen således, 

at flere parcelhuse energirenoveres fremover. Jeg har teoretisk udviklet en ny triangulær 

analysestrategi, der dels udvider aktørforståelsen i den traditionelle barrieremodel, dels sætter fokus 

på boligejernes inerti og symbolkapitalens betydning for boligejernes prioriteringer og dels ser på 

hvorledes energiforbruget er indlejret i den vestlige verdens livsførelse, hvorfor en redefinering af 

den eksisterende regulering og politikformulering er nødvendig. Denne metode vil kunne overføres 

til og anvendes på andre energispareområder. Derved er metoden overordnet set generaliserbar.   
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Interviews 

Som led i min empiriindsamling har jeg foretaget interviews med udvalgte nøglepersoner, der på 

hver sin måde gør sig gældende i forbindelse med udvikling af mulige løsninger til 

energirenovering af den eksisterende boligmasse i Danmark.  

 

Jeg har primært interviewet eksperter, der har arbejdet praktisk og teoretisk med energibesparende 

tiltag i bolig og byggesektoren. De er udvalgt efter deres rolle som ekspert på området, der har 

været relevant i forbindelse med energibesparende tiltag i parcelhussektoren.  

Interviewene har haft til formål, at give mig en forståelse af de eksisterende barrierer og muligheder 

der eksisterer i forbindelse med implementering af energibesparende renoveringstiltag. Således har 

interviewene dels fungeret som empiriindsamling og indsamling af ekspertviden omkring udvalgte 

indsatsmuligheder og dels som basisviden omkring de eksisterende reguleringsmæssige og 

økonomiske betingelser, der eksisterer på området vedrørende energirenoveringer.  

 

Metodik og kildekritik af interviews 

Jeg har i dette speciale benyttet mig af to typer af interviewmetoder, henholdsvis personlig 

interview og telefoninterview. De personlige interview har været foretaget ud fra en 

semistruktureret tilgang, hvor jeg på forhånd har tilsendt eksperten et interviewskema forudgående 

vores interview. Således var der på forhånd fastlagt de temaer og spørgsmål jeg ønskede svar på, 

men selve interviewforløbet er foregået ad hoc. Qua denne metode har jeg holdt interviewet åbent 

for nye vinkler og emner, der måtte være interessant for mit speciale. Således har jeg anvendt en 

fremgangsmåde der åbner op for ekspertens synsvinkel og holdninger.  

Interviewene er transskriberet og placeret i Bilag C – i det omfang jeg har fundet det relevant i 

forhold til deres anvendelse i dette speciale.  

Telefoninterviewene er fundet sted ud fra en mere ad hoc tilgang. Eksperten har ikke været 

forberedt på det udførende interview, hvorfor jeg har været meget opmærksom på at have 

elektronisk kontakt med eksperterne efterfølgende, dels for at efterfølge eventuelle uddybende 

spørgsmål og dels for at få verificeret min forståelse af deres udsagn og eliminere eventuelle 

misforståelser. Alle telefoninterview er nedskrevet som et skriftligt referat umiddelbart efter 

interviewets ophør og er efterfølgende verificeret af eksperten. De kan findes i Bilag D. 
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Ved anvendelse af citater har jeg søgt at bevare de oprindelige sætningskonstruktioner, men har 

omskrevet talesprog, hvor det har været nødvendigt. En række steder henviser jeg mere generelle 

argumentationer i interviewene uden at bringe et direkte citat. 

I behandlingen af interviews kan der forekomme misforståelser og fortolkninger. Denne fejlkilde er 

søgt begrænset ved at have fået godkendt anvendte citater og udtalelser af den enkelte ekspert. 

Jeg er i den efterfølgende bearbejdelse og anvendelse af denne empiri opmærksom på, at eksperten 

taler ud fra enten sin egen holdning eller som repræsentant for en branche, der samtidig ønsker at 

skabe muligheder for egen forretning, hvilket kan påvirke de svar, jeg har fået. Dette kan være 

tilfældet med eksempelvis repræsentanter fra DONG Energy og Rockwool. For at give et overblik 

over mine interviewpersoner og deres stilling, har jeg udarbejdet et skema som præsenteres 

nedenfor.   

 

Tabel 1: Interviewpersoner 
 

Interviewperson Stilling  Organisation  Interviewtype Dato 

Jonas Møller Specialkonsulent DI Personligt 

interview 

12.01.09 

Jakob Steen 

Møller 

Institutdirektør  DTU Personligt 

interview 

12.12.08 

Ole Michael 

Jensen 

Senior forsker SBi Personligt 

interview 

14.01.09 

Susanne Kuehn Lobbyist Rockwool Personligt 

interview 

10.07.09 

Jørgen 

Søndermark 

Projektleder Realia Telefoninterview 18.06.09 

Per Hindsgaul Energi- 

rådgiver  

DONG Energy Telefoninterview 24.06.09 

Niels Sørensen  

 

Informations-

medarbejder 

EU-oplysningen Telefoninterview 16.03.09 

Jørgen 

Stachahn 

Informations-

medarbejder 

Videnscenter for 

energibesparelser 

i bygninger 

Telefoninterview 26.03.09 
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Kapitelgennemgang  

I dette afsnit præsenteres specialets opbygning, vidensproduktion og arbejdsspørgsmål. Formålet er 

at illustrere sammenhængen i specialet og dermed hvorledes de forskellige kapitler samlet set 

medvirker til at besvare dele af problemformuleringen. Jeg gennemgår hvilke metoder, der er 

anvendt til at indsamle viden om mit problemfelt og til besvarelse af problemformuleringen. Her 

gennemgås de empiriske og teoretiske tilgange jeg har anvendt for at opnå denne viden. Derudover 

beskrives de arbejdsspørgsmål, der har hjulpet til at svare på problemformuleringen. For hvert 

kapitel opstilles der et primært arbejdsspørgsmål, der belyser formålet med kapitlet samt hvorledes 

de er med til at besvare forskellige dele af min problemformulering.  

 

Jeg tager udgangspunkt i en stærk bæredygtighedsforståelse, som er rammesættende for måden 

hvorpå jeg anskuer min problemstilling. Derfor er denne beskrevet i min problemstilling og i mit 

problemfelt. For yderligere uddybning se Bilag A. 

I kapitel 2 diskuteres hele min metodiske tilgang til besvarelse af min problemformulering. 

Herunder indeholder metodeafsnittet refleksive overvejelser over mine valg og fravalg.  

 

I kapitel 3 redegøres der meget kort for det eksisterende energibesparelsespotentiale, der eksisterer i 

forbindelse med energirenovering af parcelhusene i Danmark. Herunder redegøres der for omfanget 

af potentialet for rentable energirenoveringer. I denne forbindelse inddrager jeg dels et 

makropersepktiv i form af statistik over parcelhusområdet, der sætter problematikken i perspektiv 

og dels et mikroperspektiv i form af en eksempelrenovering, der anvendes som konkret 

baggrundsviden for mulighederne for energirenovering.  

 

De spørgsmål jeg ønsker at besvare med kapitel 3 ses i tabellen nedenfor. 

Arbejdsspørgsmål Formål Vidensindsamling 

Hvor mange danske parcelhuse 
er der og hvad karakteriserer 
parcelhuset i forhold til andre 
boligformer? 

At få baggrundsviden om 
energibesparelsespotentialet i 
parcelhussektoren. 

Litteraturstudie & Statistik 

Hvor stort er miljøbelastningen 
fra varmforbruget i de danske 
parcelhuse? 

At få baggrundsviden om 
energibesparelsespotentialet i 
parcelhussektoren. 

Litteraturstudie & Interview 

(Jonas Møller) 
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Hvor stort er 
energibesparelsespotentiale i 
de danske parcelhuse? 

At få baggrundsviden om 
energibesparelsespotentialet i 
parcelhussektoren. 

Litteraturstudie 

 

I kapitel 4, udvikler jeg en teoretisk forståelsesramme, der skal hjælpe mig til at undersøge hvordan 

det kan være, at det eksisterende energibesparelsespotentiale ikke bliver omsat til reelle 

energibesparelser under det nuværende reguleringsregime. Barrieremodellen er den typiske model 

til anskueliggørelse af, hvorfor rentable energibesparelser ikke udføres i praksis. Men 

barrieremodellen har et meget snævert fokus på aktørerne (parcelhusejerne) og fejler derfor i at 

forklare hvorfor rentable energibesparende tiltag ikke realiseres. Derfor udvides barrieremodellen 

med andre teoretiske aktørforståelser og på den baggrund udvikles en triangulær analysemodel, som 

har et bredere perspektiv på forståelsen af aktørernes handlinger i forhold til energibesparelser. 

Denne vil jeg benytte til at analysere forskellige indsatsmuligheders anvendelighed i forhold til at 

sikre, at flere energirenoveringer af de danske parcelhuse, udføres fremover.  

 

Det spørgsmål jeg ønsker at besvare med kapitel 4 ses i tabellen nedenfor. 

Arbejdsspørgsmål Formål Vidensindsamling 

Hvad er indholdet i 
barrieremodellen? 

At forstå den typiske 
forklaringsmodel, der 
anvendes til at forklare 
hvorfor barriererne for at 
rentable energirenoveringer 
ikke udføres. 

Litteratur & Interview (Ole 
Michael Jensen) 

Hvad er indholdet i 
inertimodellen?  

At udvide barrieremodellens 
snævre forståelse af 
aktørerne som udelukkende 
økonomisk rationelle. 

Interviews (Ole Michael 
Jensen) & litteraturstudier 

Hvad er indholdet i det 
sociologiske perspektiv fra 
Guy og Shove?  

At udvide barriere –og 
inertimodellens fokus på 
aktørernes rationalitet med 
et yderligere fokus på den 
sociale, historiske og 
reguleringsmæssige 
kontekst. 

Litteratur 

Hvordan kan en udvidet 
teoretisk forståelse af 
aktørernes rationalitet samt 
den sociale, politiske og 

At udvikle en triangulær 
analysemodel der kan 
anvendes til analyse af 
forskellige 

Litteraturstudie & Interview 
(Ole Michael Jensen) 
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historiske kontekst bidrage 
til at flere danske 
energibesparende tiltag 
fremmes? 

indsatsmuligheders 
anvendelighed i forhold til 
at sikre at flere parcelhuse 
energioptimeres fremover. 

 

I kapitel 5, beskrives de eksisterende reguleringsmæssige rammer der er rammesættende for 

renovering af parcelhuse. Herunder beskrives de eksisterende krav til renovering – eller mangel på 

samme. Der redegøres både for både hard governance, såsom direktiver, 

energimærkningsordningen, direktiver, lovgivning, bygningsreglementet, samt for de mere 

normative rammer, soft governance, der blandt andet indbefatter politiske energiaftaler og 

offentlige kampagner. Kapitlet vil altså fungere som en tilstandsbeskrivelse af de 

reguleringsmæssige rammer, der regulerer renovering og energioptimering af de eksisterende 

parcelhuse.  

 

Det spørgsmål jeg ønsker at besvare med kapitel 5 ses i tabellen nedenfor. 

Arbejdsspørgsmål Formål Vidensindsamling 

Hvordan er de plan- og 
lovgivningsmæssige rammer 
for energirenovering af 
parcelhuse? 

At få et overblik over den 
politiske regulering der er 
rammesættende for aktørernes 
handlemuligheder i forhold til 
at energirenovere 
parcelhusene. 

Litteraturstudie & Interview 
(Susanne Kuehn) 

Hvordan er de normative 
rammer (kampagner og 
politiske aftaler) for renovering 
og energioptimering af de 
danske parcelhuse? 

At få en forståelse af den 
normative politiske 
virkelighed, der eksisterer i 
forbindelse med håndtering af 
energirenovering af 
boligsektoren.  

Litteraturstudie & Interview 

(Susanne Kuehn) 

 

 

I kapitel 6 vil jeg præsentere en række udvalgte indsatsmuligheder, der kan være med til at indløse 

energibesparelsespotentialet i fremtiden. Denne præsentation baserer sig udelukkende på 

eksisterende indsatsmuligheder, der har haft mere eller mindre effekt i forhold til at fremme 

energirenoveringer. Der inddrages også enkelte udenlandske erfaringer, der har haft stor succes i 

vore nabolande. Det skal hertil siges at direkte overførsel at teknisk og normativ viden, fra et land 

til et andet, kræver tilpasning, hvilket jeg ikke bearbejder i dette speciale. De udvalgte 

indsatsmuligheder er udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til at fremme flere 
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energirenoveringer. Derfor forekommer ikke alle eksisterende indsatsmuligheder og der kan 

samtidig forekomme løsningsmuligheder jeg har overset.  

 

De spørgsmål jeg ønsker at besvare med kapitel 6 ses i tabellen nedenfor. 

Arbejdsspørgsmål Formål Vidensindsamling 

Hvilke indsatsmuligheder 
findes der i dag i forhold til at 
fremme flere 
energirenoveringer af de 
danske parcelhuse? 

At finde frem til de 
eksisterende erfaringer og 
muligheder der eksisterer i 
Danmark i forbindelse med 
energioptimering af 
parcelhusene. 

Litteraturstudie & Interview 

(Per Hindsgaul, Jørgen 

Søndermark) 

Hvilke succesfulde 
udenlandske 
indsatsmuligheder, findes der i 
forhold til at fremme 
energirenoveringer? 

At finde frem til de mest 
inspirerende erfaringer med 
energirenovering af den 
eksisterende boligmasse, der 
findes i vores nabolande. 

Litteraturstudie, Interview 

(Jonas Møller, Susanne Kuehn) 

 

I min analyse i kapitel 7, vil jeg på baggrund af de reguleringsmæssige rammer samt de udvalgte 

indsatsmuligheder analysere hvorledes man kan tilrettelægge en reguleringsmæssig indsats, der kan 

fremme flere energirenoveringer af de danske parcelhuse, fremover. Denne analyse tager dels 

udgangspunkt i en kritik af de eksisterende lovgivningsmæssige rammer, dels i de fremfundne 

årsager til at potentialet ikke indløses, og dels i internationale erfaringer med tiltag der fungerer. 

Her undersøges hvilke fordele og ulemper der er forbundet med tiltagene samt deres evne til at 

supplere hinanden og i hvor høj grad de alene og i kombination kan forventes at have en effekt på 

fremme af flere varmebesparende tiltag i de danske parcelhuse i praksis.  

 

Det spørgsmål jeg ønsker at besvare med kapitel 7, ses i tabellen nedenfor. 

Arbejdsspørgsmål Formål Vidensindsamling 

Hvad er den primære årsag til 
at varmebesparende tiltag ikke 
implementeres i de danske 
parcelhuse? 

At finde frem til de 
bagvedliggende årsags-
sammenhænge, der er 
afgørende for at parcelhusejere 
ikke energirenoverer deres 
parcelhuse. 

Analyse af den indsamlede 
empiri (litteraturstudie & 
Interview).  

Hvilken kombination af 
indsatsmuligheder vil, på 
baggrund af min analyse, sikre 
at energirenovering af de 
danske parcelhuse fremmes?  

At finde frem til den mest 
optimale kombination af 
indsatsmuligheder, der kan 
sikre at potentialet for flere 
energirenoveringer indfries.   

Analyse af den indsamlede 
empiri (litteraturstudie & 
Interview). 
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I konklusionen vil jeg på baggrund af mit normative udgangspunkt og på baggrund af min analyse, 

besvare problemformuleringen og anskueliggøre hvordan de reguleringsmæssige rammer kan 

tilrettelægges, således at de danske parcelhuse energirenoveres fremover, og dermed bidrage til en 

bæredygtig udvikling.   

 



  

 25

 

Visuelt design  

 

 

Figur 2: Visuelt design  
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Kapitel 3 - Potentialet for energirenoveringer af parcelhuse 

I dette kapitel undersøges energibesparelsespotentialet for parcelhuse i Danmark. I denne 

sammenhæng sættes parcelhuset i sin historiske kontekst og der redegøres kort for de statistiske 

data. Derudover redegøres der for parcelhusenes generelle energiforbrug og den deraf følgende 

CO2-udledning.  

Efterfølgende inddrages Rockwools erfaring med eksempelrenoveringer af et typisk parcelhus fra 

1970’erne, som kan anvendes som baggrundsviden for fremtidige indsatsmuligheder i forbindelse 

med energirenoveringer.  

 

Parcelhuset 

Parcelhuse er fritstående énfamilieshuse på egen 

matrikel med have. De er opført i mange forskellige 

tidsperioder, men begrebet parcelhuse opstod først i 

forbindelse med de store parcelhusudstykninger i 

1960’erne og 1970’erne [Møller, 2009]. Der er lidt over 

en million parcelhuse i Danmark8, hvilket svarer til, at 

cirka 41 % af de danske boliger er parcelhuse. Cirka 43 

% af alle parcelhuse, er bygget før 1961 og er dermed 

bygget før der blev stillet minimumkrav til bygningers 

isoleringsstandard. [http://www.sbi.dk]  

 

Parcelhusene bruger mere energi til opvarmning end 

etagebyggeri. Det skyldes at de er fritliggende på deres 

matrikler og har flere ydervægge samt et overfladeareal, 

der kræver mere energi til opvarmning. Et 

gennemsnitligt parcelhus er på næsten 150 m2. Til 

sammenligning er en gennemsnitlig lejlighed i en 

etageejendom på 76 m2.  

 

                                                 
8 parcelhuse i Danmark i 2008: 1.077.000 (www.dst.dk) 

Faktaboks om parcelhuse 
 
Antal boliger i Danmark            2. 710.000 
- Parcelhuse                                1.077.000 
- Hvilket svarer til cirka   41 % 
 
Opførelses år for danske parcelhuse  
- 1980-2007 15 % 
- 1960-1979 43 % 
- Før 1900                                         42 % 
 
Gennemsnitsstørrelse af parcelhuse 148 m2 
- 1980-2007  151 m2 
- 1960-1979  148 m2 
- Før 1960 147 m2 
 
CO2-udledning pr kvadratmeter 
- Parcelhuse m.v. 41 kg/m2 
- Etageboliger, rækkehuse m.v. 21 kg/m2 

 
, 

 

Boks 1:Fakta om parcelhuse i Danmark 
[wwww.dst.dk, tabel BOL33; wwww.dst.dk, tabel 
BYGB11, www.ens.dk] 
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Figur 3: Fordeling af energiforbrug på bygningsdrift og typer [kilde: status for energiforbrug i bygninger, 2009] 
 

 

Hvis alle parcelhuse blev opgraderet til mindstekravene i bygningsreglementet (BR08) ville der 

kunne opnås en energibesparelse på 64 %.[Witchen, 2008] 

 

Det er typisk de ældre parcelhuse der har et højt energiforbrug til opvarmning og hermed også en 

stor CO2-udledning. Som Figur 4 viser, er der stor spredning i bygningers energiforbrug til 

opvarmning, men det er en klar tendens, at de ældre bygninger har det største energiforbrug pr. 

kvadratmeter, mens nyere bygninger har et lavere forbrug til opvarmning.  
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Figur 4 – Bruttoenergi til opvarmning af bygninger – kWh/m2 som funktion af bygningsalder. De blå prikker indikerer 
vareforbruget fordelt på bolig og opførelsestid. De røde streger indikerer indførsel nye energikrav i 
bygningreglementet.[kilde: Det Økologiske Råd]  
 

 

Potentialet for energirenoveringer 

Der er bred enighed om, at der er et stort potentiale for rentable energibesparelser i den eksisterende 

bygnings -og boligmasse i Danmark. Det største potentiale for energibesparelser ligger i 

husholdningernes varmeforbrug, efterfulgt af erhvervslivets procesenergiforbrug, mens det 

offentliges energiforbrug ligger lavest [Birch og Krogboe 2004: 27-33].   

 

Der er to forhold der bestemmer husholdningers energiforhold; klimaskærmen og de elforbrugende 

installationer. Jeg har i dette speciale fokus på varmebesparelserne, hvorfor jeg ser på 

klimaskærmen. 

 

Klimaskærmen er en betegnelse for husets bygningsmæssige konstruktion, herunder ydervægge, 

tag, fundament osv. Denne regulerer særligt husets behov for tilført energi i form af varme. 

Investeringer i klimaskærme har ofte en høj omkostning, til gengæld er investeringen 

langtidsholdbar, set over en længere årrække. 
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Investeringer i renovering af klimaskærmen er langtidsholdbare investeringer, da de har en lang 

levetid sammenlignet med investeringer i installationer, husholdningsapparater m.m. Dette betyder 

at klimaskærmsforbedringer ofte er de mest omkostningseffektive investeringer, men de medfører 

som oftest et forbedret indeklima [Witchen, 2008]. Det er hensigtsmæssigt at udføre 

energirenoveringer af klimaskærmen, når huset alligevel står overfor renovering. Herved kan 

energirenoveringen udføres for en forholdsvis lille ekstra investering og derved bliver 

energirenoveringen rentabel. [Vincentsen, 2008] 

 

SBi og DTU har beregnet potentialet for varmebesparelser i husholdninger til at være cirka 32 % af 

det nuværende forbrug, afhængig af omfanget af renovering og tilbagebetalingstider. Det største 

potentiale er vurderet til at befinde sig i ældre boliger, der har mere end 50 år på bagen samt 

bygninger der er opført i 1960-og 70’erne. [Witchen, 2004] 

 

Eksempelrenovering af et typisk parcelhus  

Rockwool har i 2007/2008 foretaget en energirenovering af et parcelhus fra 1972 i Næstved.  Den 

overordnede konklusion fra denne eksempelrenovering er at man ved denne renoveringsindsats har 

formået at reducere energiforbruget med 60 %. 

Energireduktionen fordeler sig procentvis således på de efterrenoverede bygningskomponenter:  

 

 
 
 
Figur 5: Energireduktion fordelt efter komponenttype, efter energirenoveringen [ Kilde: Kuehn, 2009] 
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Parcelhuset har efter renoveringen fået reduceret sin energiramme fra 272 kWh/årligt til et 

energiforbrug på 109 kWh/årligt. Det betyder at huset efter renoveringen, ligger på nogenlunde 

samme niveau med energikravene til nybyggeriet i dag. Ifølge BR08 ligger kravet til nybyggeri på 

en energiramme på 89 kWh/året. Effekten af energibesparelsen er beregnet ud fra efterspørgslen 

efter energi før og efter den samlede renovering.  

 

Energireduktionen skyldes primært renovering af klimaskærmen og udskiftning af varme – og 

ventilationsanlægget. Mere præcist er de gennemførte energibesparende tiltag i huset været: 

 

• Isolering af klimaskærm: Herunder bl.a. udvendig efterisolering af ydervæggen, fundamenter 

samt skråloft. 

• Nye vinduer: Herunder isætning af nye energivinduer og døre med 2-lags energiruder samt nye 3-

lags energiruder i stuen. 

• Ændret ventilation: Herunder tætning af klimaskærmen og installation af et mekanisk 

ventilationsanlæg med varmegenvinding. 

• Ny kedel: Herunder udskiftet den eksisterende kedel med en ny gaskedel 

• Lav temperatur på driften: Som følge af forbedringer i klimaskærmen, spares der på driften af 

varmeanlægget, hvilket betyder, at radiatorsystemet kan yde varme ved lavere temperatur. Dette 

medfører et reduceret varmetab fra de såkaldte varmefordelingsrør i huset [Tommerup, 2008: 5]. 

 

Ser man på energiforbedringen af parcelhuset i forhold til skalaen fra energimærkningsordningen, 

så er huset rykket fra en klassificering f til c. [Tommerup, 2008: 2-9] 

 

Diskussion af renoveringen 

Den totale pris på renoveringen kom til at koste i alt 900.000 kr., inklusiv alle skatter, med en 

tilbagebetalingstid på et privat lån på cirka 30 år. Prisen var overraskende høj og langt over det 

forventede. Forklaringen er blandt andet at omkostningerne for håndværkertimer, var meget høje på 

daværende tidspunkt. Ifølge Susanne Kuehn var prisen på håndværkstimer 10 % højere end 

normalt. Yderligere var håndværkerne klar over, at dette var en eksempelrenovering, hvorfor der 

eventuelt har været et større fokus på kvaliteten end normalt, hvilket også kan have medført en 

højere pris. Der var flere af de anvendte teknikker der var nye for håndværkerne hvilket også kan 

have influeret på prisen. 
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Dertil kommer at, der endnu ikke er udviklede standardiserede metoder til energirenovering, 

hvorfor håndværkerne må opfinde nye metoder fra gang til gang. [Kuehn, 2009 & Bilag E] 

 

Ifølge Per Hindsgaul – tidligere energirådgiver hos Rockwool, var hensigten med projektet at 

illustrere de tekniske muligheder for at nedsætte energiforbruget i et typisk parcelhus. Således var 

det ikke økonomien, der var afgørende for projektet, men derimod om projekt kunne lade sig gøre 

[Hindsgaul, 2009]. Lidt groft kan man kritisere Rockwool’s projekt for ikke at tage hensyn til den 

typiske parcelhusejers økonomiske situation. Omkostninger af denne type kan have svært ved at 

konkurrere med andre former for privat investeringer, eksempelvis et nyt køkken eller en rejse. Dog 

var projektet alligevel realistisk, ifølge Susanne Kuehn. Hun mener at parcelhusejere af typiske 

1970’er huse, alligevel skal efterrenovere både tag, vægge, loft osv. Men at disse renoveringer ofte 

sker mere fortløbende og ikke som i dette projekt, hvor man foregriber nogle ting før de sker. 

Således mener hun at mange af del-projekterne alligevel gennemføres, bare over en længere 

årrække, hvorfor investeringen synes det mindre. Hun mener oven i købet at dette projekt var for 

uambitiøst, i forhold til at vi skal have omstillet samfundet til et low carbon society [Kuehn, 2009].  

Man kan kritisere eksempelrenoveringen for at være for dyr, men den fungerer stadig som et af de 

eneste praktisk eksempeler på hvorledes det er muligt at energirenovere et almindeligt parcelhus, 

ned til et energiniveau på niveau med standarden for nutidens byggestandarder.   
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Kapitel 4 – Teoretisk forståelseshorisont 

I dette kapitel undersøges det hvorfor potentialet for rentable energirenoveringer ikke realiseres. Det 

vil ske med udgangspunkt i barrieremodellen. Barrieremodellen har et meget snævert syn på aktører 

som udelukkende økonomisk rationelle, hvilket ikke kan forklare det misforhold at mange rentable 

energirenoveringer ikke udføres. Derfor udvides denne model med Ole Michael Jensens 

inertibegreb, der udvider aktørforståelsen til også at omfatte intertibegrebet og parcelhusejernes 

behov for øget symbolkapital. Der inddrages yderligere elementer fra Guy og Shoves sociologiske 

perspektiv, der sætter energibesparelsesproblematikken i den historiske og reguleringsmæssige 

kontekst. Ved at kombinere elementer fra alle tre teorier, udvikler jeg en ny triangulær 

analysemodel der skal benyttes til at udvælge de bedste fremtidige indsatsmuligheder i forbindelse 

med fremme flere varmebesparende energirenoveringer af de danske parcelhuse. 

 

Barrieremodellen 

I 1993 fremlagde det engelske Energy Efficiency Office tre overordnede barrieretyper som 

forklaringsmodel på, hvorfor rentable energirenoveringer ikke udføres i praksis. Siden har dette ført 

til udvikling af barrieremodellen. Barriererne beskrives som både tekniske og ikke-tekniske 

menneskelige barrierer, der ligger som en forhindring på den lige vej hen imod det rationelle valg 

og at denne forhindring skal overvindes, før det bliver muligt at udføre rentable energirenoveringer 

[Guy og Shove, 2000: 60-63]. 

Barrieremodellen anvendes ofte i dag som forklaringsmodel på hvorfor privatøkonomisk rentable 

forslag til investering i energirenoveringer, ikke udføres af økonomisk rationelle aktører.  

Disse barrierer kan sammenfattes til følgende fire overordnede barrierer [Jensen 2004:12-13; Jensen 

2009; Guy og Shove 2000:61]. 

 

 

 

 

  

Markedsfejl 

Figur 6: De 4 barriere-typer [kilde: Jensen, 2004] 
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i)Manglende interesse for energibesparelser. Denne barriere kommer til udtryk ved, at boligejeren 

slet ikke interesserer sig for energibesparelser. Denne barriere kan være svær at overvinde, da 

de drejer sig om at vække interessen hos folk, der ikke i forvejen interesserer sig for emnet. 

Forskellige kampagner i medier eller lokalt kan medvirke til at interessen stimuleres. [Jensen 

2004:13-14; Jensen 2009]  

ii) Manglende viden kommer til udtryk ved manglende overblik eller kendskab til det eksakte 

energiforbrug og muligheden for energibesparelser [Guy og Shove 2000:60; Jensen 2004:13-

14]] 

iii) Manglende løsninger dækker over både over manglende tekniske løsninger. Eksempelvis 

manglende gør-det-selv løsninger til ’gør-det-selv-manden’. Denne barriere kan også dække 

over manglende økonomiske løsninger, eksempelvis at boligejeren ikke har mulighed for at 

låne penge til at udføre en rentabel energirenovering. 

iv) Markedsfejl dækker en række markedsfejl, der gør, at energipriserne ikke afspejler de reelle 

miljømæssige omkostninger [Guy og Shove 2000:61]. Kvoter og afgifter retter i et vist omfang 

op på denne barriere i Danmark, men den reelle energipris inklusiv miljømæssige omkostninger 

kan være svær at sætte i praksis.  

Den første barriere manglende interesse kan være svær at overvinde, især hvis den er udtryk for 

uvidenhed eller total mangel på interesse. Den næste barriere manglende viden, er typisk nemmere 

at overvinde, hvis interessen først er skabt. Forskellige kampagner i medier eller lokalt kan 

medvirke til at interessen stimuleres og at viden hos boligejerne øges [Jensen, 2004:14]. Den tredje 

barriere – manglende løsninger – løses typisk med øget forskning eller yderligere regulering af 

området, eksempelvis i form af øget krav til byggeproducenter og minimumstandarder. Manglende 

økonomiske løsninger kan imødekommes ved øget krav til kreditforeninger, banker og andre 

finansielle institutioner. Den sidste barriere – markedsfejl – imødekommes med økonomiske 

incitamenter i form af tilskudsordninger eller afgifter, der modsvarer markedsfejlene. Størrelsen af 

disse incitamenter kan være svære at fastsætte, da markedsfejlenes størrelse ofte ændrer sig over tid 

og sted. 

 

Der foreslås altså typisk tre strategier til at mindske eller fjerne barriererne [Guy og Shove: 61];  
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• Øget vidensniveau via oplysningskampagner 

• Bedre information via oplysningskampagner 

• Økonomiske incitamenter via tilskudsordninger 

• Øget regulering 

Men ikke alle instrumenter til overvindelse af barriererne er lige attraktive. Regulering og 

økonomiske tilskudsordninger anvendes kun i absolutte nødstilfælde og ofte efterlades overvindelse 

af barriererne til markeds frie kræfter. [Guy og Shove: 61].  

 

Barrieretankegangen bunder i et teknisk/økonomisk paradigme, hvor den grundlæggende tankegang 

er, at teknologi overføres igennem en lineær proces fra forskningsstadiet til udviklingsstadiet til 

demonstrationsfase til udbredelsesfasen. Kun de teknologier, der kan stå distancen gennem 

teknologioverførselsprocessen samt overvinde barriererne medfører en egentlig energibesparelse. 

[Jensen 2004:12] Dette medfører et fokus på hvorledes man kan overvinde de førnævnte barrierer, 

for at fremme flere energirenoveringer. En barriere skal her forstås som en forhindring på den lige 

vej hen imod det rationelle valg, som skal overvindes af parcelhusejeren, før det bliver muligt at 

udføre den rentable energirenovering. En barriere kan for eksempel være manglende information, 

men også mere komplicerede barrierer, såsom ejer/lejer-problematikken, hvor det er ejer der betaler 

for en renovering, men lejer der høster gevinsten. [Guy og Shove, 2000:62] 

Det teknisk/økonomiske paradigme bunder i rational choice [Moss, 2005:73]. Rational choice er en 

teoriretning, der fokuserer på den enkelte aktørers økonomisk rationelle valg. Når en aktør står i en 

valgsituation vælger han/hun den valgmulighed, der giver mest (økonomisk) nytte for aktøren. For 

at dette kan lade sig gøre, må aktøren have en vis grad af information om de enkelte valgmuligheder 

så han/hun kan træffe det mest (økonomisk) rationelle valg. 

 

Barrieremodellen er ikke nok 

Det har vist sig, at selv om barriererne overvindes, så er det ikke i sig selv nok til at parcelhusejerne 

udfører alle energirenoveringer. De eksisterende indsatser og strategier i forhold til at tilskynde flere 

energirenoveringer, har ikke vist sig effektive nok. Der eksisterer stadigt et enormt potentiale for 

rentable energirenoveringer i Danmark. Det virker som om, de eksisterende tiltag til at overvinde 

barrierer har en effekt, men en mindre effekt end forventet [Jensen, 2009]. 
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Selv hvis alle de traditionelle barrierer fjernes gennem forskellige tiltag vil der altså stadig være 

faktorer der gør, at boligejerne ikke handler udelukkende (økonomisk) rationelt. Det skyldes 

faktorer såsom normer, værdier og gruppetilhørsforhold – der også spiller en rolle i forhold til 

parcelhusejernes prioritering af energirenovering. [Jensen 2004:11, Moss, 2005:81].  

Det kan der være flere årsager til. Eksempelvis har barrieremodellen ifølge Ole Michael Jensen, et 

for snævert syn på aktørerne og deres handlemønstre. Barrieremodellen har fokus på aktørerne som 

udelukkende økonomisk rationelle. I det følgende afsnit fremsættes forslag til, hvordan man kan 

udvide barrieremodellens fokus på aktører som udelukkende økonomisk rationelle, og derved åbne 

op for alternative indsatsmuligheder i forhold til at fremme flere energibesparende renoveringer af 

parcelhusene i Danmark.  

Inerti og symbolkapital 

Ole Michael Jensen har udvidet den traditionelle barrieremodel med en yderligere barriere kaldet 

inerti eller manglende bevægelighed hos aktørerne. Denne kan være med til at forklare hvorfor 

boligejerne ikke agerer udelukkende økonomisk rationelt. Denne forklaring bygger ovenpå de fire 

traditionelle barrierer, og kan ses som en todelt femte barriere. Den ene del kan forklares som et 

fænomen som ”man vil opleve første gang man står som faldskærmsudspringer, hvor lugen åbner 

sig, og så tøver man alligevel” [Jensen, 2009]. Det er altså frygten for det ukendte, der kan få folk 

til at tøve med at udføre en energirenovering, selv efter de har overvundet de fire traditionelle 

barrierer. Ofte vil de undskylde denne tøven med at håndværkere roder, at de har travlt på jobbet 

eller lignende. Den anden del af inertibegrebet handler om symbolkapital. For mange boligejere er 

symbolkapitalen mere værd end penge. Et eksempel herpå er boligejeres store investeringer i 

samtalekøkkener, der kan bidrage med øget symbolkapital, da det kan fremvises til vennerne og 

derved danne ramme om familiens skød og identitetsdannelse. Dette sker på trods af at køkkenet 

giver økonomisk underskud, men her vejer symbolkapitalen højere. Sammenligner man denne form 

for investering med en energirenovering af parcelhuset, vil mange boligejere vælge det nye køkken, 

frem for renoveringen, da renoveringen ikke kan fremvises for vennerne [Jensen 2004:14-16; 

Jensen 2009].  

Sociologiske perspektiv og reformulering af reguleringen 

Videnskaben omkring energibesparelser og energiproduktion er domineret af en bestemt måde at 

tænke verden på. Energiforbrug har været defineret som et videnskabeligt, frem for et socialt 

problem, særligt i forbindelse med det bebyggede miljø, herunder bygningsmassen. [Guy og Shove, 
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2000:2-9] Energiforbruget har med andre ord været bundet til videnskab og teknologi på mange 

måder og denne udvikling har formet en bestemt måde at tænke energi og energibesparelser på, som 

videnskabeligt begreb.  

Bag det eksisterende paradigme omkring energiforbrug/besparelser, ligger den lineære tænkning der 

fordrer en bestemt forståelse af aktørerne, som udelukkende rationelle og nyttemaksismerende 

individer. Det antages her at aktører altid agerer økonomisk rationelt, hvis de har fuld afgang til 

information. Eksempelvis forventes det at boligejere med fuld information om prisen på energi, 

forventes at foretage det mest økonomiske rationelle valg.  

I forlængelse af denne tankegang er politikernes rolle på området klar, de forventes at støtte den 

tekniske forskning og udvikling på området samt hjælpe til, at de ikke-tekniske barrierer 

overvindes. Måske derfor er den eksisterende regulering og politikformulering på området sket ud 

fra et traditionelt paradigme, der tænker processen meget lineært. [Guy og Shove, 2000: 2-9] 

Men udviklingen af de energirelaterede valg er forskellig over tid og sted, og de påvirkes af både de 

organisatoriske omgivelser og af konjunkturmæssige rammebetingelser, som boligejeren er 

underlagt. Ifølge Guy og Shove skal udviklingen af teknologiske energibesparende tiltag, altså ikke 

ses udelukkende som en lineær proces, men som en del af en social proces, hvor de rationelle og 

oplyste aktører ikke udelukkende handler økonomisk rationelt, men agerer på baggrund af den 

modtagne information der tilpasses den enkeltes specifikke kontekst. Således er boligejernes 

handlinger afhængig af både kulturelle og sociale værdier, der hele tiden ændrer sig. Nogle gange 

vil dette føre til øget energieffektivitet – andre gange ikke. [Guy og Shove, 2000:129-133, Moss, 

2005:80-81].  

I den eksisterende tilgang til energibesparelser, hvor der traditionelt har været fokus på minimering 

af barrierer, tages der ikke højde for at energiforbruget er dybt iboende hverdagslivets 

handlemønstre, der er sammenhængende med udviklingen i livsførelsen i den vestlige verden, der er 

udviklet som led i udviklingen af energiforbrugende teknologier. Teknologier som vi på mange 

måder er afhængig af for at opretholde den eksisterende livsførelse. De fleste af vores 

samfundsfunktioner er opbygget omkring energisystemerne.  

Vores forventning til øget komfort og energiintensitet opfattes som en selvfølgelighed for den 

vestlige livsførelse, og det på denne baggrund at arkitekter, håndværkere og andre fagfolk 

imødekommer feltet. [Guy og Shove, 2000: 2-9 ]  

Generel laves der ikke den sammenkobling at hverdagslivet, energiforbrug og CO2-emissioner er 

sammenhængende, idet energi og energiforbruget er usynligt og anskues som et essentielt gode i 
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den vestlige verden. Det er uhåndgribeligt at forestille sig mængden af energi, der eksempelvis er 

anvendt til produktion af aluminiumsrammen omkring vores vinduer.  [Guy og Shov, 2000:2-9]  

Udgangspunktet i traditionelle barrieremodel har fordret et fokus på information som den mest 

effektive metode til at få boligejeren til at energirenovere sit hus. Dette bunder i det 

teknisk/økonomisle paradigme, der baserer sig på forståelsen af mennesker som rationelle 

nyttemaksimerende individer. Problemet er, at der stadig eksisterer et enormt uudnyttet potentiale 

for rentable energirenoveringer, på trods af flere års ihærdige forsøg på at få potentialet udnyttet via 

kampagner og oplysning. Ifølge Guy og Shove er problemet, at den sociale kontekst samt 

aktørernes forbrugsmønstre ikke inddrages i analysen, hvilke er afgørende for energiforbrugets 

rutiner og praksisser. Ofte tages der ikke højde for at boligejerne er fornuftige og kreative individer, 

der er del af nogle sociale strukturer der former boligejernes prioritering i forhold til eksempelvis 

energibesparelser.  

 

Derfor kan det synes fornuftigt at man i forsøget på at fremme flere energirenoveringer, hvilket er et 

eksplicit mål i regeringens energisparehandlingsplan fra 2008, forsøger at indtænke både den 

inertimæssige barriere og elementer fra Guy og Shoves sociologiske perspektiv i kombination med 

den traditionelle barrieremodel, i uformningen af rammerne for varmebesparende tiltag i 

parcelhuse. Konkret betyder det, at parcelhusejerne ikke udelukkende bør anskues som økonomisk 

rationelle. Derimod skal boligejerne analyseres ud fra deres handlemønstre og mere komplekse 

sammenhænge, der er påvirket af såvel deres rationalitet i bred forstand, som deres kulturelle, 

sociale og normative værdier, der er variable over tid. Det er dermed vigtigt at selve indretningen af 

rammerne for boligejernes beslutningstagning omkring energirenovering, skal ændres således at 

fravalget af rentable energirenoveringer bliver svært, ud fra både sociale, kulturelle og økonomiske 

hensyn.  

 

Udvikling af ny model 

Indsatser og strategier været defineret ud fra barrieremodellen, med fokus på aktørerne, som 

rationelle, nyttemaksimerende individer. Det har medført et fokus på barrierer såsom manglende 

interesse, manglende viden, manglende tekniske løsninger eller problemer med markedsfejl som de 

største forhindringer for, at parcelhusejere realiserer rentable energibesparende tiltag. Derved har 

løsningen været fokuseret omkring tilførsel af øget viden og mere information omkring 
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tilbagebetalingstider, priser og tekniske løsninger, som vigtige forudsætninger for fremme at 

energibesparende tiltag.  

Barrieremodellens snævre fokus på boligejere som udelukkende rationelle, nyttemaksimerende 

individer, fejler dels i at forklare boligejers bevæggrunde til at energirenovere deres bolig, og dels i 

at komme med den mest optimale løsning på få flere huse energirenoveret. Derfor bør 

barrieremodellen bør udvides til både at omfatte inertimodellen og symbolkapitalen samt de 

eksisterende rutiner og praksisser i forbindelse med energibesparelser i hverdagen.  

Inertimodellen har et vigtigt fokus på parcelhusejernes frygt for det ukendte samt på 

symbolkapitalens indflydelse på boligejernes prioriteringer. Parcelhusejeren anskues i denne 

terminologi stadig som et rationelt individ, men her inddrages flere sociale aspekter som vigtige 

analyseenheder.  I denne terminologi er der fokus på synliggørelse af energiforbruget som en vigtig 

forudsætning i forbindelse med overvindelse af barriererne forud for opnåelse af energibesparende 

tiltag.  

I det sociale perspektiv, fremsat af Guy og Shove, er der ikke udelukkende fokus på selve 

parcelhusejeren, men på hele det samfundsmæssige samspil og systemet der eksisterer i forbindelse 

med regulering af energi og energibesparende tiltag. Her er der fokus på selve indretningen af vores 

regulering og politikformulering omkring energibesparelser og effektivitet, der synes defineret ud 

fra en bestemt samfundsudvikling og samfundsindretning, der tænker energieffektiviteten som 

lineær proces. Her er der fokus på at parcelhusejerne indtænkes i deres sociale kontekst og ikke 

udelukkende som rationelle, nyttemaksimerende aktører.  

 

I ønsket om at fremme flere energirenoveringer bør parcelhusejerne ikke udelukkende tænkes som 

økonomisk rationelle aktører, men som aktører der handler rationelt set ud fra såvel økonomiske, 

normative, kulturelle og individuelle værdier, der defineres ud fra mange andre forskellige forhold. 

Derfor bør indsatsmuligheder i forhold til at fremme energirenoveringer, tænkes ud fra en 

kombination af alle tre perspektiver, således at der fremover vil ske en redefinering af problemet og 

måden hvorpå vi indretter reguleringen og politikformuleringen omkring energirenoveringer. 

Analysen af fremtidige indsatsmuligheder til at fremme flere energirenoveringer af de danske 

parcelhuse, bør tage udgangspunkt i en triangulær analyse, der både inddrager de traditionelle 

barrierer såsom manglende interesse, manglende viden, manglende tekniske løsninger og problemer 

med markedsfejl, der er eksemplificeret i barrieremodellen, samt Ole Michael Jensens inertibegreb, 

der sætter fokus på frygten for det ukendte og symbolkapitalens betydning for Parcelhusejernes 
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Sociologisk 

perspektiv 
Det sociologiske perspektiv, 
fordrer en redefinering af vores 
regulering omkring energi-
renovering 

Barriere perspektiv 
De traditionelle barrierer, 
fordrer et fokus på overvindelse 
af manglende viden, interesse 
og tekniske løsninger og 
markedsmæssige fejl. 
 

 Inertimæssigt 
perspektiv 
Det inertimæssige perspektiv 
fordrer et fokus på overvindelse 
af inertien samt øget 
symbolkapital 

  

prioritering af energibesparende tiltag samt elementer fra Guy og Shoves sociale perspektiv, der 

indtænker hele den sociale og historiske kontekst omkring energibesparelser og sætter fokus på at 

redefinere hele måden vi tænker regulering og politikindretning omkring energibesparelser på:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Triangulær analysemodel [egen udarbejdelse] 
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Kapitel 5- Reguleringsmæssige rammer 

I dette kapitel redegøres der for de relevante reguleringsmæssige betingelser, der regulerer 

parcelhusenes energimæssige ydeevne i Danmark. Her tages udgangspunkt i det Europæiske 

direktiv Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), der er rammesættende for den danske 

regulering på området, herunder Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og 

energimærkningsordningen, der efterfølgende beskrives. Herefter beskrives bygningsreglementet 

(BR08) der dog primært henvendt til nybyggeriet, men også har relevans for den efterfølgende 

renovering. Yderligere reguleres feltet af faste energi –og miljøpriser samt EU´s CO2-

kvorteordning, men disse beskrives ikke her. For et kort overblik henvises til bilag B. 

For at klargøre det eksisterende politiske ambitionsniveau i forbindelse med energibesparelser i 

private parcelhuse, redegøres der for elementer af Regeringens Handlingsplan for en fornyet 

energispareindsats fra 2005 samt Regeringens Energiaftale fra 2008. Der er for nyligt blevet 

oprettet et Videnscenter for energibesparelser i boliger samt en renoveringspulje, hvis formål og 

hensigt kort gennemgås her. Yderligere redegøres der for Klima og energiministeriets 1 ton mindre 

-kampagne, da denne har til formål at initiere mere energieffektiv adfærd generelt set.  

Hvert afsnit afrundes med en kort diskussion af initiativernes/reguleringens relevans og formåen i 

forhold til at initiere energibesparende tiltag i de private parcelhuse. Kapitlet munder ud i en 

delkonklusion, der skal være med til at identificere de initiativer og reguleringsmæssige barrierer, 

der eksisterer i forhold til at fremme energirigtige renoveringer af de eksisterende parcelhuse.   

Europæisk lovgivning 

På Europæisk niveau er det primært direktivet Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 

der er rammesættende for medlemslandenes regulering af bygningers energimæssige ydeevne.  

Direktivet er et minimumsdirektiv, der fastsætter minimumstandarder for medlemslandene, der 

efterfølgende selv kan vælge nationale metoder til opfyldelse af kravene. EPBD sætter dermed de 

overordnede rammer for medlemslandenes nationale standarder i forbindelse med regulering af 

bygningers energimæssige ydeevne. [Europa-parlamentets og Rådets direktiv, 2002] 

 

Det centrale element i denne regulering er energimærkningen, som blev obligatorisk for alle 

medlemslandene i 2009. Derudover indeholder direktivet minimumskrav vedrørende: 
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a) En overordnet ramme for metode til beregning af bygningers samlede energimæssige ydeevne. 

b) Et mindstekrav til nye bygningers energimæssige ydeevne. 

c) Et mindstekrav til den energimæssige ydeevne for eksisterende bygninger, der skal gennemgå 

omfattende renoveringsarbejder, hvis denne omfatter mere end 25 % af bygningens ydremure eller 

hvor de samlede omkostninger ved renoveringen er på over 25 % af bygningens værdi – og som er 

omkostningseffektiv. 

d) Energimærkning af bygninger skal godkendes af en kvalificeret og/eller godkendt ekspert, der 

således skal sikre uafhængighed på grundlag af objektive kriterier. 

e) Regelmæssigt eftersyn af kedler og klimaanlæg i bygninger samt vurdering af varmeanlægget, 

når dets kedler er ældre end 15 år. [Europa-parlamentets og Rådets direktiv, 2002] 

 

Direktivet er en kombination af indsatser, herunder minimumsstandarder til bygningens 

energimæssig ydeevne, samtidig fokuseres der på informationsbaserede instrumenter, såsom 

certifikationer. Medlemslandene skal herunder opsætte minimumskrav til nye bygningers 

energimæssige ydeevne og til eksisterende bygninger, der undergår store renoveringsprojekter, over 

25 % af klimaskærmen eller med omkostninger over 25 %. Derudover skal der forelægge en plan 

for certificering af bygningers energimæssige ydeevne. Denne skal indeholde information om 

bygningens energiforbrug og mulighed for forbedring. Certificeringen er gyldig i ti år. I Danmark 

udmøntes dette direktiv via energimærkningsordningen (se side 45). 

Beregningen af en bygnings energimæssige ydeevne, baseres på en opgørelse af den faktiske 

forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af boligmæssige behov, ved 

normalbrug af bygningen, herunder rumopvarmning, opvarmning af vand, køling, ventilation og 

belysning. Den beregnede energimængde bør tage hensyn til bygningens varmeisolering, de 

tekniske egenskaber og egenskaberne ved installationer, udformning og placering i forhold til 

klimamæssige aspekter, såsom sol, tilstødende bygninger, egenproduktion af energi, indeklima og 

andre forhold der påvirker behovet for tilført energi [Europa-parlamentets og Rådets direktiv, 

2002]. 

 

EPBD er etableret i 2002 og står nu overfor revidering og opdatering. Derfor har Kommissionen i 

2008 udarbejdet et ændringsforslag til Direktivet, der i øjeblikket bearbejders i både 

Europaparlamentet og i Ministerrådet. Udvalgte dele af ændringsforslaget samt Europaparlamentets 
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betænkning bliver præsenteret her. Ministerrådet har endnu ikke behandlet ændringsforslagne, 

hvorfor de ikke kan inddrages her.  

Ændringsforslag til lov om bygningers energimæssige ydeevne, fra 

Kommissionen i 2008: 

På trods direktivets ambition er der stadig store uudnyttede energibesparelsespotentialer i 

boligmassen. Derfor har Kommissionen i 2008 fremsat ændringsforslag til det eksisterende direktiv. 

Ifølge Kommissionens arbejdsgruppe er de uudnyttede potentialer for energibesparelser primært et 

udslag af kompleksiteten i sektoren og eksistensen af markedsfejl, som udspringer af eksempelvis 

ukomplette markedspriser, lejer/ejer forhold, dårlig information og et lavt optag og indarbejdelse af 

nye teknologier [Forslag til Europa-parlamentet og Rådets direktiv, 2008]. Derfor blev der den 

13.november 2008, fremsat en række ændringsforslag til EPBD fra 2002.  I Kommissionens 

konsekvensanalyse blev det tydeligt, at direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, måtte 

ændres, hvis de politiske mål fra den nye ”klima og energipakke” med sine ”202020”9-mål, skal 

opfyldes.  

Forslaget tager udgangspunkt i det nuværende direktiv, der bliver 'rygraden' i det ændrede direktiv. 

Dette skal udbygges med flere politiske virkemidler, der ikke udelukkende er baseret på 

lovgivningsmæssige indgreb men også på andre foranstaltninger, som kan supplere til 

gennemførelse af direktivet. Indsatsen har til formål at tilvejebringe flere oplysninger, uddanne 

eksperter og nå til enighed om at eksisterende frivillige indsatser skal fortsættes og udvikles. Ifølge 

Kommissionens arbejdspapir er det nødvendigt at der træffes foranstaltninger der placerer de 

finansielle og fiskale incitamenter på det rigtige niveau, i direktivet. Ifølge konsekvensvurderingen 

bør der tages fat på bygningsdirektivet på to måder. For det første bør tvetydige formuleringer 

afklares. For det andet bør hovedsøjlerne i det nuværende direktiv forstærkes, således at der stilles 

krav til den energimæssige ydeevne i både nye bygninger og i eksisterende bygninger, der 

renoveres; dette skal ske ved hjælp af energiattester (energimærkerne) samt ved eftersyn af varme- 

og køleanlæg.  

Forslaget udvider anvendelsesområdet for direktivets nuværende bestemmelser på følgende 

områder: 

• Nogle af bestemmelserne formuleres tydeligere. 

• Bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal stille mindstekrav til den energimæssige 

                                                 
9 202020 –henviser til klima og energipakkens mål om 20 % CO2-nedsættelse og 20 % vedvarende energi i år 2020.  
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ydeevne for bygninger, der skal gennemgå større renoveringsarbejder, får et udvidet 

anvendelsesområde. 

• Kravene til eksisterende bestemmelser om energiattester skærpes. Herunder stilles der krav til 

bygningernes energimæssige ydeevne, oplysning og uvildige eksperter samt eftersyn af varme- og 

klimaanlæg. 

• Der stilles et beregningsværktøj til rådighed for medlemslandene, som kan bruges til at 

sammenligne de nationalt fastsatte mindstekrav til den energimæssige ydeevne med det 

omkostningsoptimale niveau. 

• Medlemsstaterne tilskyndes til at fremme udbredelsen af bygninger med lavt eller intet 

energiforbrug og CO2-udledning. 

• Den offentlige sektor tilskyndes i højere grad at gå foran som et godt eksempel [Forslag til 

Europa-parlamentet og Rådets direktiv, 2008]. 

 

For at konkretiserer ændringernes betydning for de eksisterende danske parcelhuse, vil jeg her 

præsentere nogle af de ændringer der vil få størst betydning for netop dette boligsegment.  

Artikel 7 omhandler de eksisterende bygninger. Her afskaffes den eksisterende tærskel på 1000 m2, 

for hvornår bygninger skal opfylde mindstekrav til energimæssig ydeevne, da den udelukker 72 % 

bygningsmassen, hvor der stadig er omkostningseffektive muligheder for at spare energi.  

Definitionen af "større anlægsarbejder" er uændret men styrkes. Enten skal investeringen være 

større end 25 % af hele bygningens værdi, eksklusive grundværdien eller også skal der foretages 

bygningsmæssige ændringer af over 25 % af bygningens klimaskærm. (I Danmark er 

enfamilieshusene undtaget denne artikel).   

I artikel 8 om tekniske bygningsinstallationer i eksisterende bygninger, indføjes der krav om, at 

medlemslandene skal opstille mindstekrav til energimæssig ydeevne ved installation af nye eller 

udskiftning af eksisterende tekniske bygningsinstallationer eller ved mere omfattende 

moderniseringer af sådanne installationer. Kravene bør stemme overens med gældende regler for de 

produkter, som installationerne er sammensat af. Sigtet hermed er at øge effektiviteten af 

systemerne som helhed. Det er nødvendigt, fordi hele installationen godt kan have lav effektivitet, 

selvom enkeltelementerne hver for sig er særdeles effektive, hvis de ikke er korrekt installeret eller 

justeret. (I regeringens nye strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, er der 

komponentkrav ved mindre renoveringer, vedligeholdelse eller mindre ombygninger) [Forslag til 

Europa-parlamentet og Rådets direktiv, 2008]. 
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I Artikel 22 omkring sanktioner, pålægges medlemsstaterne at fastlægge og gennemføre regler om 

sanktioner mod overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i forbindelse med dette 

direktiv. Bødens størrelse bør afhænge af den attesterede bygnings energiforbrug, 

energiefterspørgsel eller af det eftersete varme- eller klimaanlægs nominelle nytteeffekt.  [Forslag 

til Europa-parlamentet og Rådets direktiv, 2008] 

 

Udkast til betænkning fra Europa-parlamentet i 2009: 

Som kutyme skal ændringsforslagne bearbejdes af henholdsvis Rådet og Europaparlamentet, som i 

sidste ende skal nå frem til en konsensus omkring forslaget. Som første led i denne bearbejdning 

blev der i februar måned 2009 udarbejdet en betænkning til disse ændringsforslag fra Europa-

parlamentet.  

I denne betænkning var der fokus på barriererne for direktivets effektivitet. Herunder husejernes 

manglende bevidsthed om muligheden for økonomiske besparelser, hvilket kan imødekommes af 

informationskampagner; Usikkerhed om hvordan besparelserne kan opnås, hvilket kan afhjælpes af 

energimærker; Manglende adgang til finansiering af de store investeringer i energibesparende 

foranstaltninger, hvorfor ekstern finansiering må tilskyndes i de enkelte medlemslande. Europa-

parlamentet fremsætter på denne baggrund en betænkning til Kommissionens ændringsforslag. Af 

disse præsenteres her kun udvalgte ændringsforslag, der vurderes som mest relevante i forhold til 

min problemstilling:   

 

• At medlemsstaterne bør tilskynde at der udarbejdes programmer til fremme af energibesparende 

foranstaltninger.  

• At medlemsstaterne udarbejder nationale planer for gennemførsel af kravene i Direktivet, hvor 

det er omkostningsoptimalt, for at fremme antallet af bygninger der har et lavt eller ingen CO2-

udlening og lavt eller intet forbrug af primær energi. 

• At Kommissionen senest i 2010 stiller forslag om oprettelse af finansielle mekanismer, der støtter 

gennemførsel af nationale energikrav, herunder: 

- En stigning i maksimumbeløbet i Den Europæiske Fond for regionaludvikling, der kan 

anvendes til investeringer i energieffektiviseringer. 

- Udvidelse i anvendelse af andre europæiske midler til fremme af forskning.  
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- Udvikling og information om energieffektiviseringer.  

- Oprettelse af en fond for energieffektivitet og vedvarende energi, der frem til 2020 skal 

mobilisere offentlige og private midler til projekter vedrørende energieffektivitet og VE. 

- At momsen nedsættes for tjenesteydelser og produkter vedrørende forbedring af bygningers 

energieffektivitet.  

- At medlemsstaterne gennemfører finansielle støtteordninger til bygningers energimæssige 

ydeevne. 

-  Samt at medlemsstaterne indfører finansielle eller skattemæssige incitamenter til 

gennemførsel af anbefalingerne i energimærket. [Forslag til Europa-parlamentets 

lovgivningsmæssige beslutning, 2008]. 

-  At Kommissionen inden 2015 fremsætter et forslag omkring indførelse af Europæiske krav, 

om at eksisterende bygninger skal have lavt eller ingen CO2-udledning samt et minimum 

eller intet forbrug af primærenergi. 

 

Af finansielle instrumenter til gennemførsel af bygningers energimæssige ydeevne, forslås 

følgende:  

a) Nedsatte momssatser for energibesparelser, på høj energimæssig ydeevne og varer og 

tjenesteydelser baseret på vedvarende energi. 

b) Andre afgiftsnedsættelser for energibesparende varer og tjenesteydelser eller energieffektive 

bygninger, bl.a. skatterabatter på indtægter eller ejendomsskatter. 

c) Direkte tilskud. 

d) Rentelettede låneordninger eller lavrentelån. 

e) Tilskudsordninger. 

f) Lånegarantiordninger. 

g) Krav til eller aftaler med energileverandører om at tilbyde økonomisk bistand til alle kategorier 

af forbrugere, herunder indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne. Finansielle eller 

skattemæssige incitamenter bør fremme gennemførelsen af anbefalingerne i energimærket. [Forslag 

til Europa-parlamentets lovgivningsmæssige beslutning, 2008]. 

 

 

I Europaparlamentets betænkning er begrundelsen at det er nødvendigt at fastsætte, hvor 

finansieringen af disse nye standarder/mål skal komme fra, særligt i forbindelse med strengere og 
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mere bredt anvendte mindste standarder samt nye mål for bygninger med lavt eller intet 

energiforbrug og CO2-udledning [Forslag til Europa-parlamentets lovgivningsmæssige beslutning, 

2008]. 

  

Den fremsatte betænkning har endnu ikke været til endelig afstemning i Europaparlamentet, men 

forventes at blive diskuteret i starten af maj måned 2009. Efterfølgende skal Rådet tage stilling til 

de nye ændringsforslag, hvilket forventes påbegyndt i starten af juni måned, 2009. Fremdeles skal 

der forelægge konsensus omkring hele ændringsforslaget mellem Rådet (af klima og 

energiministre) og Europaparlamentet, før ændringsforslagne endelig kan vedtages – og så har 

Kommissionen selvfølgelig tilbagetrækningsret, hvis de mener at forslaget har ændret sig for meget 

i forhold til det oprindelige. I mellemtiden vil der nå at ske et skifte i formandskab fra det 

nuværende Tjekkiske til Svensk formandskab, hvilket kan få betydning for gennemførsel af 

ændringsforslagne [Sørensen, 2009]. 

 

Diskussion 

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne er et minimumsdirektiv som de enkelte 

medlemslande skal opfylde. Den er bredt formuleret, hvilket kan synes nødvendigt i forhold til at 

den skal kunne omfatte alle landene, men unødvendigt i forhold til at fremme mere energieffektive 

bygninger. Det skal her tilføjes at Danmarks udmøntning af kravet om energimærkning af huse, 

langt overstiger de europæiske krav, hvilket ifølge Jonas Møller kan skyldes, at det var på dansk 

foranledning, at EU i 2004, vedtog direktivet om bygningers energimæssige ydeevne og dermed 

forpligtede alle lande til at lave energimærkning af huse ved ejerskifte [Møller, 2009]. Endvidere 

stilles der allerede nu komponentkrav ved mindre renoveringer af eksisterende bygninger i den 

danske byggelov.  

Både Kommissionens og Europaparlamentets ændringsforslag synes at være skridt i den rigtige 

retning i forhold til at fremme energieffektiviteten. Ser man på aktørforståelsen af boligejerne i 

ændringsforslaget er det tydeligt, at der primært er fokus på at minimere de traditionelle barrierer 

såsom manglende viden og information. Dog er der i Parlamentets forslag lagt meget større vægt på 

nødvendigheden af finansielle og fiskale instrumenter til gennemførsel af bygningers 

energimæssige ydeevne. Dette kan være et resultat af en erkendelse af at markedet har spillet fallit 

på dette område, eller et resultat af en ny aktørforståelse der ikke anerkender at boligejerne ikke 
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agerer udelukkende økonomisk rationelt. Uanset hvad, er initiativet et udtryk for et nyt fokus på den 

europæiske måde at tænke reguleringen på. Derfor finder jeg Parlamentets betænkning omkring 

forslag om finansielle og fiskale instrumenter særligt relevante i forhold til at fremme hele 

Direktivets relevans og praktiske gennemførsel i forhold til at fremme flere energirenoveringer. 

Dog skal det hertil bemærkes at det er nødvendigt med et mere udtalt fokus på den eksisterende 

boligmasse og at der fremover stilles specifikke minimumskrav hertil også. Men det er samtidig 

vigtigt at et sådan ændringsforslag tager hensyn til bygningens opførelsestidspunkt, byggeskik og 

eventuelle bevaringsstatus, hvorfor en fælles europæisk standard er meget kompliceret.  

Lov om fremme af energibesparelser  

Lov nr. 585 af 24. juni 2005 har til formål ”at fremme energibesparelser og øge effektiviteten 

indenfor al anvendelse af energi i bygninger”(§ 1). Loven er den danske udmøntning af det 

europæiske direktiv EPBD  [Bemærkning til Lovforslag 2004/2 nr. 136]. 

 

De specifikke krav til hvordan og i hvilket omfang bygninger skal energieffektiviseres, er ikke 

beskrevet i selve lovteksten, men er bl.a. defineret i den tilhørende bekendtgørelse nr. 228 af 4. april 

2008, om energimærkning af bygninger. Loven har samtidig til formål at medvirke til at reducere 

vandforbruget i bygninger og henvender sig direkte til de berørte boligejere og byggebranchen 

[Bemærkning til Lovforslag 2004/2 nr. 136]. 

Energimærkningsordningen 

Den danske energimærkningsordning er en udmøntning af det europæiske direktiv EPBD og har til 

formål at synliggøre husets energiforbrug og skabe oplysning omkring muligheder for rentable 

energibesparelser i den enkelte bygning. Energimærkning af private boliger er kun lovpligtigt ved 

salg.  

Energimærkningsordningen skal ses som et værktøj til at give både sælger og køber et overblik over 

hvilke energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre for den enkelte boligejer. 

Energimærket udarbejdes af en uafhængig energikonsulent, der på baggrund af et standardiseret 

grundlag sammenholder bygningens energiforbrug med bygningens isoleringsstand og 

installationernes effektivitet. Energimærket er en opgørelse over bygningens energimæssige 

tilstand. Det har som delmål at muliggøre en sammenligning af energiforbruget mellem bygninger. 

[femsek.dk].  
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Energimærkningen består både af et energimærke og en handlingsrapport.  

Energimærket er en vurdering af boligens samlede energiforbrug og indeholder en opgørelse af 

energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. På 

baggrund af mærket gives huset en karakter (et energimærke) efter karakterskalaen A – G som 

kendes fra mærkningen af hårde hvidevarer, hvor A er den bedste. Desuden kan der gives 

karakteren A1 til bygninger i lavenergiklasse 1 og A2 til bygninger i lavenergiklasse 210. En 

forbedring på én karakter, fra eksempelvis E til D, vil typisk svare til en reduktion af 

energiforbruget med 10 % eller mere [www.boligejer.dk] 

 

Tabel 2 Grænseværdier for energimærkerne for én- og flerfamilies boliger [Det Økologiske Råd] 
 

Skalatrin  Grænseværdi  Hus på 150 m2 

 
A1 < 35 + 1100/A* < 42,3 

 

A2  < 50 + 1600/A  < 66,6 
 

B1  < 70 + 2200/A  < 84,7 
 

B2  < 90 + 2700/A  
 

< 108 

C1  < 110 + 3200/A  < 125,3 
 

C2  
 

< 130 + 3700/A  < 154,6 

D1  < 150 + 4200/A  
 

< 178 

D2  < 170 + 4700/A  
 

< 201,3 

E1  
 

< 190 + 5200/A  
 

< 224,6 

E2  < 210 + 5700/A  
 

< 248 

F1  
 

< 240 + 6500/A  < 283,3 

F2  < 280 + 7500/A  < 330 

                                                 
10 Som princip må klasse 2 huse højst bruge tre fjerdedel af den energi, som almindelige huse bruger (75 % af 
energirammen), mens Klasse 1 huse højst må bruge halvdelen af almindelige huses energiforbrug (50 % af 
energirammen).  
* A er det opvarmede etageareal i m2 og tal for grænseværdier angives i kWh/m2 pr. år 
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G1  < 330 + 9000/A  < 390 
G2  > 330 + 9000/A > 390 

 

Handlingsplanen består af en standardiseret energimærkningsrapport for den pågældende 

bygningskategori samt en række forslag til rentable energibesparelser i huset. Energikonsulenterne 

er kun forpligtede til at anføre de rentable renoveringstiltag – disse defineres som forbedringer, der 

har en kort tilbagebetalingstid. Her tages der kun hensyn til direkte besparelser og ikke 

komfortforbedringer. Forslagne indeholder en beregning af forventning til investering, besparelse 

og tilbagebetalingstid.  

Energimærkningsrapporten skal foreligge inden købsaftale underskrives og det er sælger der skal 

sørge for at huset energimærkes. [LOV nr. 585 af 24/06/2005, § 3]  

Et energimærke til et typisk parcelhus koster omkring 4.500 kr. (plus moms). Der udarbejdes cirka 

50.000 energimærker hvert år, hvilket betyder at omkostningerne til energimærkningerne løber op i 

mindst 250 mio. kr. årligt.  

I 2007 var antallet af energimærkede enfamiliehuse omkring 49 % af de solgte huse, hvilket er mere 

end en halv million bygninger. Det er obligatorisk få lavet et energimærke ved salg, men manglende 

efterlevelse af denne lov har aldrig været påtalt. Det er kommunerne som skulle påtale manglende 

energimærke ved ibrugtagning [Togeby, 2008]. 

  

Diskussion  

Energimærkningsordningen er både mangelfuld og udskældt – men er formentlig kommet for at 

blive, da den er begrundet i et EU Direktiv.  

Energimærkningsordningen er den første version, som efter al sandsynlighed vil blive revideret 

løbende på baggrund af opnåede erfaringer og nye muligheder for anvendelse. Som nævnt nu er 

ændringsforslagne til selve Direktivet under udarbejdelse, hvilket dog ikke medfører radikale 

ændringer for renovering af den eksisterende boligmasse.  

Energimærkningsordningen i Danmark, har fået meget kritik, særligt i evalueringen af den danske 

energispareindsats, hvor ordningen vurderes til at være 15 gange for dyr [Togeby, 2008].  Denne 

konklusion baseres blandt andet på en undersøgelse af 4000 husstande, udarbejdet af AKF11, hvori 

                                                 
11 anvendt KommunalForskning 
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det konkluderes, at der ikke er nogen påviselig effekt af energimærkningsordningen. Dette kan der 

være flere årsager til, dels gennemfører nogle husejere energibesparende forbedringer, uanset om 

deres hus er energimærket eller ej. Dels vil andre husejere hellere have penge til forbrug her og nu, 

frem for at investere i energibesparelser, som først er tjent ind om 10-15 år. Dels er der nogle 

boligejere der hellere vil bruge penge på et nyt køkken eller et nyt badeværelse. Med andre ord er 

boligejernes adfærd baseret på andre rationaler, end udelukkende økonomiske rationel adfærd. 

Hvorfor energimærket fejler i at medføre flere energirenoveringer, på trods af mærkets informative 

karakter i forbindelse med oplysninger om både rentable renoveringstiltag og tilbagebetalingstider. 

Yderligere er det ifølge Jonas Møller problematisk at energimærket udarbejdes ved salg af 

ejendomme, da det for det første et forkert tidspunkt, da man som nybagte husejere ikke har råd til 

dette og at man så samtidig hellere vil investere i nyt køkken eller bad. Det er simpelt hen det helt 

forkerte tidspunkt at få stillet materiale til rådighed på. [Møller, 2009].  

 

Bygningsreglementet  

Et bygningsreglement er en bestemmelse, der indeholder detaljerede regler om hvordan et byggeri 

og en renovering skal udføres for at være sikkerhedsmæssigt, teknisk og sundhedsmæssigt 

forsvarligt samt håndværksmæssigt korrekt [www.ebst.dk]. 

Bygningsreglementet har hjemmel i Byggelovens § 6 hvilket betyder, at den udspecificerer reglerne 

i Byggeloven. Derudover indeholder bygningsreglementet bestemmelser der udmønter dele af EU 

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Bygningsreglementet er ikke i traditionel 

forstand en bekendtgørelse eller anden form for lovgivning, men har en mere administrativ 

funktion, dog er den stadig retsgyldig som en lov. Det betyder at man på samme vis kan blive 

straffet, hvis man ikke overholder bygningsreglementets bestemmelser [www.ebst.dk]. Det første 

bygningsreglement blev udarbejdet i 1961 og er siden ændret otte gange, hvor det nyeste reglement 

– BR08 – er trådt i kraft 1. februar 2008. BR08 erstatter således de to forrige reglementer nemlig 

BR95 og BR98. Det nuværende bygningsreglement indeholder overordnet regler angående 

byggeriets konstruktion, indretning, isolering og brandsikkerhed [www.ebst.dk].  

I BR08 stilles der krav til nye bygningers samlede energibehov, der beregnes på baggrund af en 

energirammeberegning og ved renovering der berør mere end 25 % eller koster mere end 25 %. 

Dog er enfamilieshuse undtaget denne artikel. [Hvenegaard, 2008:10] Til gengæld er der 

komponentkrav ved udskiftning af enkelkomponenter.  
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Diskussion 

Ses udviklingen i huses varmetab i forhold til stramning i de forskellige bygningsreglementer, er 

der en helt tydelig sammenhæng. (Se figur 4, side 26) Bygningsreglementet har en stærk indflydelse 

på varmetabet i bygninger, særligt i forhold til nybyggeriet. Derimod har bygningsreglementet i 

mindre grad indflydelse på renovering af bygninger, hvor der i øjeblikket kun stilles krav om 

varmetab via enkeltkomponenter, når der renoveres. Bygningsreglementet er den eneste form for 

hard governance, der i Danmark regulerer bygningers energimæssige ydeevne. Det er muligt at 

ændre bygningsreglementet således at det samtidig stiller specifikke minimumskrav ved 

renoveringer af eksisterende bygninger. Dette er dog en særdeles kompliceret proces, idet et sådant 

krav skal gradueres efter bygningers opførelsestidspunkt, byggeskik og eventuelle bevaringsstatus. 

Dog kan minimumskrav i bygningsreglementet eventuelt kombineres med andre 

reguleringsinstrumenter og derved skabe en synergi, der kan fremme flere energirenoveringer.   

 

 

Energisparehandlingsplan fra 2005  

I Regeringens Energisparehandlingsplan af 10. juni 2005 for en fornyet energispareindsats, er der 

lagt vægt på en omkostningseffektiv og markedsorienteret energibesparelsesindsats, hvor fokus er 

rettet mod realisering af rentable energibesparelser. [Transport- og Energiministeriet, 2005:4-8].  

Ifølge handlingsplanen skal indsatsen målrettes, således at der sigtes efter løsninger der er både 

privatøkonomisk og samfundsøkonomisk rentable. Ifølge handlingsplanen er det kombinationen af 

forkerte incitamentsstrukturer, uhensigtsmæssige markeder samt manglende information og viden 

hos forbrugerne, der bevirker at de rentable energibesparelser ikke realiseres. [Transport- og 

Energiministeriet, 2005:8]. I handlingsplanen beskrives flere forskellige former for virkemidler og 

incitamenter til løsning af dette problem. Eksempelvis skal det være let for forbrugerne at realisere 

energibesparelserne og der skal være gennemsigtighed på prisniveau og kvalitet på markederne. Der 

skal være information, der gør det let for forbrugeren at vælge de produkter, der giver de mest 

rentable energibesparelser [Transport- og Energiministeriet 2005:8].  
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Energiforliget fra 2008  

Den 21. februar 2008 blev der indgået en Energiaftale for årerne 2008-2011 – også indeholdende 

nogle pejlemærker frem til år 2020. Forliget har til formål at nedbringe Danmarks afhængighed af 

fossile brændsler og at øge forbruget af vedvarende energi til 20 % i 2011 – mod 15 % i 2008. Heri 

besluttedes det at bruttoenergiforbruget skal sænkes med 4 % i 2020 i forhold til 2006, hvilket skal 

imødekommes med flere energibesparelser. Desuden strammede man kravene til 

bygningsreglementet til nye bygninger. Her skal energiforbruget sænkes med 25 % i 2010, 50 % i 

2015 og 75 % i 2020 – set i forhold til kravene i 2006. Der blev afsat midler til kampagner og til et 

Videnscenter om energibesparelser i bygninger. Der blev igangsat en evaluering af 

energispareindsatsen, herunder energimærkningsordningen, denne evaluering udkom i december 

2008. 

Som opfølger på denne energiaftale fra 2008, fremlagde regeringen den 22. april 2009, et forslag til 

energibesparelser i bygninger, herunder både i nybyggeriet samt i den eksisterende bygningsmasse. 

Strategien indeholder 22 nye krav til energibesparende foranstaltninger. Af disse er det kun meget 

få der henvender sig til energibesparelser i de private parcelhuse/enfamilieshuse. Et af initiativerne 

er at energimærkningen af bygninger skal udvikles til et mere aktivt instrument. Yderligere er der et 

initiativ om skærpede energikrav til enkeltkomponenter ved mindre renoveringer. Her ændres 

byggeloven således at der bliver hjemmel til at stille energikrav til udskiftninger af 

byggekomponenter, så længe disse er rentable.  Disse krav understøttes af yderligere initiativer til 

dokumentationsområdet samt til undervisning og innovationsområdet. Der er samtidig fokus på at 

energiforbruget i bygningerne gøres mere synligt, ved at samle private oplysninger om 

energiforbruget i BBR (Bygnings og Boligregistret). Her gives også hjemmel til at indsamle 

oplysninger omkring privat energiforbrug fra fjernvarme, gas og elselskaber. Dog skal den enkelte 

acceptere offentliggørelse af sit elforbrug. [Strategi, 2009] 

Der er generelt fokus på et øget informationsniveau hos alle involverede parter i byggeprocesser. 

Derfor skal der iværksættes flere oplysningskampagner og flere netværksrelationer på tværs af 

byggebranchen, hvilket det nye Videnscenter skal medvirke til. Derudover forventer regeringen at 

øge energiselskabernes forpligtigelse med 85 % hos slutbrugeren, og dette skal i kombination med 

øgede energipriser og den kommende skattereform medføre en minimering i energiforbruget i 

bygninger. [Strategi, 2009] 
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Diskussion 

I den nye strategi for reduktion af energiforbruget er der kommet meget fokus på reduktion af 

energiforbruget i de eksisterende bygninger, hvilket er positivt. Men ser man på strategien i forhold 

til de private parcelhusejere, er der meget lidt nyt i forhold til at fremme flere energirenoveringer. 

Strategien er fortrinsvis henvendt til offentlige og kommunale aktører samt til byggebranchens 

aktører. Der er overhovedet ikke fokus på de private boligejere som aktører i forhold til 

efterspørgsel efter energirenoveringer af de private parcelhuse, med undtagelse af 

energimærkningen af bygninger, der ifølge strategien skal udvikles til et mere aktivt instrument. 

Dette initiativ er en naturlig efterfølger, af den voldsomme kritik energimærkningsordningen fik i 

evaluering af energispareindsatsen i 2008. Der står ikke konkret hvordan det skal ske i strategien, 

men der er fokus på at ordningen skal gennemgås med henblik på at forbedre 

omkostningseffektiviteten af ordningen. Derudover er der meget få ændringer i forhold til de 

eksisterende privatejede boliger. Der implementeres øgede komponentkrav ved udskiftning eller 

renovering af enkeltkomponenter og der iværksættes tiltag til fremme af ESCO12 – også til private. 

Dette er et tydeligt tegn på at den primære målsætning for denne handleplan, er fokuseret omkring 

minimering af de traditionelle barrierer. Det handler om at forbedre markedet for energibesparelser 

og øge informationsniveauet via eksempelvis det nye Videnscenter. Således er aktørforståelsen 

stadig fokuseret omkring boligejere som økonomisk rationelle. Dog skal hertil tilføjes at der sættes 

fokus på synligheden som et instrument til at fremme flere energirenoveringer, dette kan være med 

til at øge symbolkapitalen.  

Derudover pålægges energiselskaberne at spare 85 % mere hos slutbrugerne, hvilket muligvis kan 

få en betydning hos de private parcelhusejere. Ellers byder strategien ikke på ændringer i forhold til 

de privatejede parcelhuse. Dog skal hertil nævnes at der er fokus på at byggebranchens parter 

efteruddannes således at de får viden om energieffektiviseringer. Men der afsættes ingen finansielle 

midler, ud over videnscentret med sine 10 mio., hvilket ikke rækker langt i forhold til at øge 

vidensniveauet generelt i byggebranchen. Alt i alt vurderer jeg at strategien medfører meget få 

ændringer i forhold til eksisterende praksis i forhold til energirenovering af private parcelhuse.  

Pulje til renoverings- og bygningsarbejder  

Som led i "Forårspakke 2.0" er der 17. marts 2009 indgået en aftale mellem regeringen, Dansk 

Folkeparti og Liberal Alliance om oprettelsen af en engangspulje til renoverings- og 

                                                 
12 For mere information se side: 69 
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bygningsarbejde. Puljen er på 1,5 mia. kr. hvorfra der ydes tilskud til renoveringsarbejder i private 

husstande. Begrundelsen er den eksisterende finansielle krise og muligheden for at øge 

beskæftigelsen i bygge - og anlægssektoren Herudover er der et delmål om at understøtte 

bestemmelserne i energiforliget fra februar 2008 om reduktion af energiforbruget i bygninger samt 

en minimering af CO2-udledninger [LOV nr. 275 af 07/04/2009]. 

 

Ordningen skal være let tilgængelig for borgerne og virksomheder, således at iværksættelse af 

tilskud kan foregå hurtigt. Den enkelte boligejer kan ansøge om tilskud på grundlag af konkrete 

tilbud fra virksomheder, hvorefter tilskuddet tildeles efter først til mølle princippet. Tilbuddet skal 

omfatte et eller flere tilskudsberettigede arbejder/ materialer og arbejdslønnen og materialeudgiften 

skal være beskrevet.  

Der ydes tilskud til håndværkernes arbejdsløn, da det vurderes at have den største effekt på fremme 

af beskæftigelsen. Derfor udgør tilskud til arbejdslønnen 40 % inkl. moms, dog må dette højst være 

på 15.000 kr. Yderligere er der afsat midler til et særligt materialetilskud på 20 % af 

materialeprisen, dog maksimalt 10.000 kr. Kravene til materialerne lægger sig så vidt muligt op ad 

de skærpede energikrav, der vil indgå i det nye Bygningsreglement fra 2010. Minimumstilskuddet 

udgør kr. 2.000 og alle tilskud er skattefrie [LOV nr. 275 af 07/04/2009].  

 

Nedenstående tabel viser hvilke typer af renoveringsarbejder der ydes tilskud til [LOV nr. 275 af 

07/04/2009]: 

 

Tabel 3: Tilskudsberettiget renoveringsarbejder via renoveringspuljen [LOV nr. 275 af 07/04/2009] 

40 % tilskud til arbejdsløn 
ved renovering af boligens 
ydre rammer 

40 % tilskud til arbejdsløn 
ved renovering af boligens 
indre rammer mv. 

20 % tilskud til særlige 
energibesparende materialer/ 
komponenter 

Reparation, renovering, 
isolering og udskiftning af tag, 
herunder tagrender og afløb. 
Reparation eller udskiftning af 
ruder og vinduer og 
terrassedøre med glas* 
Reparation eller udskiftning af 
yderdøre, terrassedøre mv. 
Reparation og isolering af 
ydervægge. 
Forbedringer af boligers 
tilgængelighed for 
handicappede. 

Reparation eller fornyelse af 
køkken eller bad. 
Gulvarbejder. 
Brandsikring, fx røgalarmer. 
Installation eller forbedring af 
varmepumpe/ventilation* 
Installation eller forbedring af 
afløbsinstallationer. 
Reparation eller udskiftning af 
vandinstallationer 
Reparation eller fornyelse af 
elinstallationer 
Installation af fjernvarmeunits* 

Nye vinduer/terrassedøre med 
glas. Energitilskuddet for et 
vindue i standardstørrelse og 
terrassedøre med glas skal 
være på mindst [-25] kWh/m2, 
eller vinduets eller 
terrassedørens Uværdi må højst 
være 1.40 W/m²K. For 
dannebrogsvinduer fås et tillæg 
efter princippet i BR08. Nye 
termoruder skal have en U-
værdi på max. 1,1 W/m2K 
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Fornyelse eller etablering af 
dræn. 
Radonsikring (forhindre den 
radioaktive luftart radon i at 
trænge ind i boligerne). 

Udskiftning af olie- og 
gaskedler, herunder installation 
af jordvarmepumper* 
Forbedring af varmeanlæg mv. 
Installering af 
solfangere/solceller* 
 

(energiruder) 

Ventilation med 
varmegenvinding. Anlæggene 
skal have en tør 
temperaturvirkningsgrad på 
mindst 80 pct. 

Oliekedler/ 
jordvarmepumper og 
gaskedler. Oliekedler skal 
erstattes af jordvarmepumper, 
der som minimum skal have en 
normeffektfaktor på 3,0 ved 
varmeanlæg med radiatorer og 
3.7 for gulvvarmeanlæg. 
Såfremt håndværkeren 
vurderer, at det ikke er muligt 
at installere en jordvarme-
pumpe, kan der ydes tilskud til 
en ny oliekedel, som skal have 
en nyttevirkningsgrad ved CE-
mærkning på mindst 102 pct. 
ved dellast og 93 pct. ved 
fuldlast. Gaskedler skal have 
en nyttevirkning ved CE-
mærkning på mindst 98 pct. 
ved fuldlast og 106 pct. ved 30 
pct. Ved dellast. 

Fjernvarmestik/units. Tilskud 
gives ikke til tilslutning til 
fjernvarme. 

Solfangere og solceller. 
*) På disse arbejder kan der ydes materialetilskud 
 

Der gives alene tilskud til udskiftning af varmeanlæg, såfremt eventuelle kollektive 

forsyningsmuligheder indtænkes i løsningen. Derfor gives der ikke tilskud til nye varmepumper 

eller oliefyr, hvis en bygning ligger i et fjernvarmeområde. Tilsvarende gives alene tilskud til nyt 

gasfyr, i de områder hvor der er mulighed for gasforsyning. [LOV nr. 275 af 07/04/2009]  
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Interviewundersøgelse af pulje renoverings- og bygningsarbejder 

Erhvervs- og byggestyrelsen har fået udarbejdet en interviewundersøgelse blandt 602 ansøgere af 

renoveringspuljen. Denne undersøgelse kortlægger blandt andet ansøgernes bevæggrunde for at 

ansøge puljen, herunder timingen for puljen og ansøgernes fokus på energioptimering. 

Af undersøgelsen fremgår det at mere end halvdelen af ansøgere, havde overvejet at renovere sit 

hus, men endnu ikke besluttet sig endeligt, inden renoveringspuljen blev iværksat. Nedenstående 

figur viser ansøgernes bevæggrunde for at ansøge.  

 

.   

Figur 8: Egen udarbejdelse [Kilde: interviewundersøgelse, 2009] 
 

Af de 56 % der endnu ikke havde taget den endelige beslutning omkring renovering af huset, mente 

over 90 % at renoveringspuljen havde fremskyndet denne beslutning. 6 % sagde at de ikke ville 

have påbegyndt renoveringen uden renoveringspuljen [interviewundersøgelse, 2009].  

 



  

 57

 
Figur 9: Egen udarbejdelse [Kilde: interviewundersøgelse, 2009] 
  

Undersøgelsen undersøgte samtidig ansøgernes motiver angående energirenoveringer. Af disse 

svarede 60 % at pengene skulle anvendes til reparationer og 64 % svarede at pengene skulle 

anvendes til energirenovering af huset og 22 % mener de ville få et bedre indeklima. I en uddybning 

af spørgsmålet om energioptimering, mente 54 % at de ville spare mellem 0-20 % af det 

eksisterende energiforbrug, 16 % mente at de ville spare 20-40 % af forbruget og 27 % svarede at 

de ikke vidste hvilken energibesparelse de vil få ud af deres boligforbedring. 

[interviewundersøgelse, 2009] 

Diskussion  

Interviewundersøgelsen viste at hele 27 % af ansøgerne ikke vidste hvilken energibesparelse de 

ville opnå ved at renovere deres hus. Dette tal kan dække over flere sandheder; enten at man er 

ligeglad med energioptimering, altså man har søgt puljen af andre årsager, eller at man ikke ved 

hvor meget energi man kan bespare ved at renovere sit hus. Det er overvejende sandsynligt at 

ansøgere der har haft fokus på energioptimering ved ansøgning, ville have angivet et svar om 

energibesparelser mellem 0-20 %. Det er derfor meget sandsynligt at de 27 %, der i 

interviewundersøgelsen svarer at de ikke ved hvilken energibesparelse de vil opnå ved deres 

boligforbedring, ikke har haft energioptimering som parameter for ansøgningen.  
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60 % af ansøgerne svarer at pengene skal anvendes til reparationer, dette tal er kompatibelt med de 

60 % der har svare at renoveringspuljen har fremskyndet deres beslutning om renovering.  Af dette 

kan man uddrage at bevæggrunden for ansøgning i langt de fleste tilfælde har været reparationer der 

skulle ordnes alligevel, men som ansøgerne af den ene eller anden årsag ikke har fået iværksat. Det 

fremgår ligeledes af undersøgelsen at der er et sammenfald mellem de 60 % der angiver reparation 

af huset som bevæggrund og de 64 %, der angiver at de vil energiforbedre deres hus. Dette tyder på 

at ansøgerne forventer at reparationer medfører energioptimering, hvilket også hænger sammen med 

de 54 % der angiver en besparelse mellem 0-20 %. Dette tal indikerer man forventer en mindre 

energibesparelse som følge af reparation. Groft sagt kan man konkludere at energioptimering ikke 

har været selve bevæggrunden, men en positiv sidegevinst ved reparationen af huset. Denne 

konklusion dækker dog ikke over de 16 % der angiver en besparelse mellem 20-40 %.  

 

I forhold til de klimamæssige ambitioner er puljen kritisabel. For det første er puljen en 

éngangspulje, og man mister derved muligheden for en længerevarende indsats. Puljen byggede på 

først til mølle princippet, hvorfor det ikke garanteres at det er de huse der trænger mest, der bliver 

renoveret. Ej heller har alle boligejere haft lige muligheder. Særligt har den ældre del af boligejerne 

ikke kunne følge med på internettet [Iversen, 2009]. Ifølge Mette Gjerskov (S) er renoveringspuljen 

en fiasko, der er hverken kommet flere arbejdspladser eller flere energirenoveringer [Ritzau, 

2009:1]. Puljen burde have været øremærket energirigtige investeringer. Hvilket også var den 

oprindelige mening med forslaget, men dette blev ændret i løbet af den politiske proces.  

Renoveringspuljen har primært haft som formål at fremme beskæftigelsen og genskabe markedet 

for bygge– og anlægssektoren, som er hårdt ramt på grund af den finansielle krise. En positiv 

sideeffekt er således at der samtidig bliver renoveret en del private boliger i samme omgang. Men 

ifølge en undersøgelse fra ugebrevet A413, så ville halvdelen af de boligejere der fik del i 

renoveringspuljen have renoveret deres hus uden puljepengene, hvorfor renoveringspuljen har skabt 

langt færre jobs end tilsigtet. [Ritzau, 2009:2] 

                                                 
13 Fagforeningen LO’s ugebrev 
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Videncenter for energibesparelser i bygninger  

Videncentret er åbnet den 1. januar 2009, og har til formål at indsamle konkret og praktisk viden 

om energibesparelser i bygninger samt at videreformidle denne viden, primært til byggebranchens 

professionelle aktører. Dette skal ske bl.a. via rådgivning, uddannelse og udvikling af 

pakkeløsninger til både professionelle og private.  

Centret er etableret på baggrund af den energipolitiske aftale fra februar 2008 og varetages af et 

konsortium under Energistyrelsen, bestående af flere vidensinstitutioner, herunder SBi, Teknologisk 

institut m.fl. Videnscentret er dagligt bemandet af tre medarbejdere og én leder, men er lokaliseret i 

Teknologisk instituts lokaler og kan derfor trække på de cirka 800 medarbejderes mere specifikke 

viden.  

Centret er endnu i opstartsfasen og har fået opreklameret sin eksistens via energikonsulenter, 

brancheforeninger osv. Ifølge Jørgen Stechahn (informationsmedarbejder i videnscentret) er der dog 

en vis træghed i systemet før byggebranchens aktører opdager centrets eksistens. Men han mener at 

håndværkere i dag, grundlæggende har fokus på energibesparelser, hvorfor de fremover vil opsøge 

denne viden. Derudover kan centret komme til at fungere som en form for officielt blåstempling af 

forskellige standardløsninger til de private boligejere, som håndværkeren vil kunne henvise til. 

Allerede nu er der udviklet en standardløsning, der er i en form for prøveperiode hos udvalgte 

håndværkerne. Godkendes løsningen af håndværkeren bliver den tilgængelig på hjemmesiden, hvor 

håndværkerne frit kan hente den [Stachahn, 2009]. 

 

Diskussion 

Det kan være svært at vurdere virkningen af det nye Videnscenter, da det endnu er i 

opstartsperioden. Ifølge Jonas Møller er det nye center en del af løsningen, men med 10 mio. kr. om 

året, kan et sådant center selvfølgelig ikke løse hele problemet. Energibesparelser i boliger er et 

område som har været klart forsømt i de forløbne år. Flere undersøgelser har vist at de fleste 

almindelige danskere bruger deres lokale håndværkere som deres primære rådgivere. Så når de først 

har truffet beslutningen om at sænke energiforbruget, har de ofte også en ide om, hvor der skal 

sættes ind og så tager de kontakt til håndværkere/fagfolk indenfor det pågældende område [Møller, 

2009]. Derfor har Videnscenteret et vigtigt fokus, nemlig på byggeerhvervets professionelle aktører, 
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men det skal hertil påpeges at det er boligejeren der skal efterspørge denne tjeneste, før den 

overhovedet iværksættes. Derfor er der også vigtigt at indtænke hvordan almindelige boligejere 

agerer og så omsætte det til viden der kan bruges af de håndværkere, der agerer på dette marked 

[Møller, 2009]. 

Ifølge Jacob Steen Møller er problemet at håndværkerne generelt mangler viden og at de ikke 

efterspørger denne viden. Håndværkerne synes generelt det er for dyrt at efteruddanne sig, og 

tilegner sig derfor kun viden når det påkrævet via et lovkrav eller når de er sikre på at de tjener 

penge på det. [Steen Møller, 2009]. Videnscenteret kan være med til at give håndværkerne den 

fornødne viden gratis, hvilket er en fordel. Dette kræver dog at håndværkerne kender til 

Videnscentret og gør brug af dets tilbud, hvorfor centret skal være særligt opmærksom på at få 

reklameret for sig selv. Ifølge Jacob Steen Møller er drivkraften bag centret, at staten ønsker at 

højne den generelle viden på området blandt håndværkerne. Dog mener han at der fokuseres for 

meget på udbudssiden. Man skulle hellere stimulere efterspørgslen efter viden, da der allerede i 

forvejen eksisterer meget viden hos eksempelvis SBi og Rockwool. [Steen Møller, 2009]. 

Oprettelsen af et Videnscenter er sandsynligvis et forsøg på at minimere barriererne manglende 

viden og manglende information. Hvilket er et udtryk for at der i den eksisterende indsats primært 

er fokus på den traditionelle barrieremodel.  

 

1 ton mindre kampagnen 

Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet lancerede d. 29. marts 2007 en national 

klimakampagne under overskriften "1 ton mindre". Kampagnen er endnu i gang og forventes at 

fortsætte til og med udgangen af 2009. Formålet med kampagnen er at sætte fokus på den daglige 

adfærd, der påvirker den globale opvarmning og hvordan enkeltindivider kan være med til at 

nedsætte sin gennemsnitlige CO2-udledning med 1 ton mindre. Kampagnen har den danske 

befolkning som målgruppe og har derved et bredt fokus. Det primære omdrejningspunkt for 

kampagnen er et letgenkendeligt logo med et letforståeligt budskab. Dette bliver lanceret og 

formidlet via kampagnens forskellige virkemidler; herunder en velfungerende hjemmeside på 

internettet, der tilbyder både aktiv deltagelse og traditionel oplysning. Anvendelse af kendte 

talspersoner som repræsentanter for kampagnens budskaber, kampagnepartnere, virksomheder, 

kommuner, organisationer og NGO’er, der på forskellig vis deltager aktivt i kampagnens aktiviteter. 

Der er indtil videre i alt afholdt 150 aktiviteter, hvilket svarer til en aktivitet, hver 3. dag i 
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kampagneperioden. [www.iaa.dk] Kampagnen adskiller sig fra andre offentlige kampagner, idet den 

har skabt en form for netværksorienteret partnerskab omkring kampagnens logo, hvor partnerne får 

lov at anvende det populære logo og derved forpligtet sig til at udbrede kendskabet til kampagnen. I 

alt har kampagnen 88 kampagnedeltagere, herunder 52 virksomheder, 21 organisationer, 7 

kommuner og 8 institutioner. [http://www.iaa.dk] Kampagnens effekt har indtil videre været at 33 

% af befolkningen kender kampagnen, 80 % af disse har forstået kampagnens budskab og 20 % 

deltager personligt i kampagnens målsætning. Der er registreret 6423 pressemeddelelser i 

kampagneperioden og der har samlet set haft en budgetramme på 8.480.000 kr.  

[http://www.iaa.dk/] 

Diskussion 

På trods af at kampagnen er nået ud til mange mennesker, mere specifikt 33 % af Danmarks 

befolkning, så er det begrænsede effekter man kan måle/se af kampagnen. Nok deltager 20 % 

personligt i kampagnen, men det betyder ikke nødvendigvis at de lever op til kampagnens 

målsætning om nedsætte sin CO2-udledning med 1 ton. Kampagnen har fokus på enkeltindividet og 

hvordan man kan reducere energiforbruget i dagligdagen. Der er primært fokus på de små ting i 

dagligdagen, der kan gøres anderledes for at mindske energiforbruget. Ved at sætte individet i 

centrum flyttes fokus væk fra de politiske og teknologiske tiltag. Kampagnen har til formål at 

oplyse danskerne om deres mulighed for at mindske deres energiforbrug. Således er der fokus på at 

minimere barriererne manglende viden og manglende information. Rationalet er at oplyste aktører 

vil agere rationelt og bespare energi, da dette samtidig vil give økonomiske fordele.    

Delkonklusion  

Generelt findes der ingen lovgivningsmæssige bestemmelser, der tvinger boligejere til at 

energirenovere deres parcelhuse. Til gengæld findes der flere forskellige former for incitamenter til 

at vække boligejerens interesse for energibesparelser. Eksempelvis er det påkrævet, at der 

udarbejdes et energimærke ved salg af huse. Der er for nyligt oprettet et Videnscenter for 

energibesparelser i bygninger, der har til formål at samle viden herom og videreformidle denne. Der 

findes forskellige former for kampagner og puljer der helt og delvist har haft fokus på 

energibesparelser, herunder kampagnen 1 ton mindre samt renoveringspuljen på 1,5 mio. kr. til de 

danske boligejere.  
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Energimærket har til formål at informere køber omkring de mest rentable energibesparelser i den 

pågældende bolig. Det fungerer ved at give information til boligejeren omkring det givne 

energiforbrug i bygningen, set i forhold til andre huse, og skal dermed stimulere efterspørgslen efter 

flere energirenoveringer. Det forventes at barrieren manglende viden overvindes ved hjælp af dette 

mærke. Men på trods af at det er påkrævet at få udarbejdet energimærker ved salg af huse, blev der i 

2007 kun udarbejdet energimærker ved 49 % af alle hussalg [Togeby, 2008]. At så mange huse ikke 

får lavet et mærke nedsætter kraftigt effekten af mærket, da over halvdelen af alle nye husejere 

dermed ikke får den information og viden som mærket skulle give dem. Derudover udarbejdes 

energimærket på et forkert tidspunkt, når folk køber et hus. Det er noget man ikke har i tankerne og 

ikke har råd til som nybagte husejere, så vil man hellere investere i nyt køkken eller bad og så er 

det generelt et tidspunkt hvor de ikke har så mange penge og kan derfor heller ikke låne penge til at 

fortage de energirenoveringer som energikonsulenten anbefaler. Det er simpelt hen det helt, helt 

forkerte tidspunkt at få stillet materiale til rådighed.[Møller, 2009] 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger skal ligesom energimærket sikre mere information, 

men det henvender sig primært til byggebranchens professionelle aktører og dermed ikke til de 

enkelte parcelhusejere. Det er tanken at videncentret skal øge informationsniveauet i byggebranchen 

gennem kurser og anden relevant information til håndværkere.  

Ofte anvendes de lokale håndværker som rådgivere for husejerne, når en bygning skal renoveres 

[Jensen, 2009], hvorfor det er formålet med Videnscenteret at det skal være med til at klæde 

håndværkerne på til at kunne rådgive omkring energirigtige renoveringer. Formålet er at få 

stimuleret de professionelle aktørers viden og interesse for energibesparelser, således at de kan 

udbyde denne til de private boligejere. Således forventes det at den øgede viden omkring 

energibesparelser vil sprede sig som ringe i vand, ud til de private parcelhuse. Dermed forventes det 

at vidensbarrieren og interessebarrieren hos boligejerne kan mindskes. 

 

Videncentret skal ud over at udbyde kurser til byggebranchen initiere udviklingen af nye 

slutbrugerorienterede pakkeløsninger, der skal fungerer i stil med de totalløsninger køkkenfirmaer i 

dag udbyder på køkkenområdet [Møller, 2009]. Pakkeløsningerne skal sikre at det bliver nemmere 

for boligejeren at få energirenoveret sin bolig da der kun skal ringes til ét firma, som så står for at 

udføre hele pakken. Dermed bliver der lavet en løsning der passer til den enkelte boligejer uden at 
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han eller hun skal sætte sig ind i kompliceret viden på forhånd. Barrieren om manglende viden og 

barrieren om manglende løsninger overvindes eller formindskes hermed.  

 

På trods af renoveringspuljen egentlige formål, har den indirekte haft en positiv effekt på 

energirenovering af de danske parcelhuse. Renoveringspuljen er det første tiltag og eneste tiltag der 

har været målrettet parcelhus-segmentet. Således har renoveringspuljen formået at skabe 

opmærksomhed og fokus omkring renovering af parcelhussegmentet og barriererne om manglende 

økonomi og manglende løsninger overvindes herved.  Yderligere har renoveringspuljen skabt en vis 

synlighed, der har fået flere folk op af stolen for at søge puljen.  

 

Kampagnen 1 ton mindre har til formål skabe bredt fokus på reduktion af energiforbruget og har 

således til formål at øge informations -og vidensniveauet hos danskere generelt. Kampagnen formår 

at skabe synlighed omkring nødvendigheden af reduktion af energiforbruget og rækker langt i både 

omfang og rækkevidde. Dog rummer kampagnen så mange forskellige aspekter at det samlede 

billede risikerer at drukne lidt i mængden.  

Kampagnens centrering omkring individet og hvordan man som privatperson reducerer sit 

energiforbrug, flytter fokusset fra de politiske tiltag og den teknologiske udvikling. Fokus for 

kampagnen er centreret omkring at øge viden og information hos danskerne.  

 

Både energimærkningsordningen, Videncenter for energibesparelser i bygninger samt kampagner 

har i høj grad fokus på at sikre at de private boligejere har information og viden til at kunne træffe 

de mest rationelle valg. Energimærkningsordningen går endda så vidt at den fortæller boligejerne 

hvilke valg der er de økonomisk mest rationelle. Det er desuden målet med alle tre ordninger at de 

skal skabe en interesse hos de private aktører og dermed medvirke til at overkomme barrieren om 

manglende interesse for energibesparelser. Videncentret vil endvidere initiere pakkeløsninger der 

har til hensigt at modvirke eller mindske økonomiske barriere og manglende løsninger og viden.  

 

Den eksisterende lovgivning om energibesparelser i Danmark retter sig primært mod at minimere 

de klassiske barrierer: manglende interesse, manglende viden, manglende løsninger og markedsfejl. 

De benytter mere eller mindre alle de traditionelle metoder til at modvirke barriererne - forbedring 

af vidensoverførsel til aktørerne, tidsbegrænsede tilskudsordninger og markedsbaseret regulering. 
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Lovgivningen bunder altså i barrieretankegangen, da det er de traditionelle barrierer, der forsøges 

overvundet med virkemidler der falder indenfor de traditionelle metoder.  
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Kapitel 6 – Indsatsmuligheder til fremme af energirenoveringer 

I dette kapitel præsenteres kort de mulige indsatsområder der eksisterer i forbindelse med både 

reguleringsmæssige, økonomiske og sociale tiltag til at fremme flere energirenoveringer af de 

danske parcelhuse. Indsatsmulighederne er udvalgt på baggrund af evne til at fremme flere 

energirenoveringer og er således en beskrivelse af både danske og udenlandske indsatser. Nogle af 

disse har eksisteret i flere år, hvorimod andre er helt nye. Kapitlet skal danne udgangspunktet for 

den efterfølgende analyse, hvor de udvalgte indsatsmuligheder samt de eksisterende 

reguleringsmæssige rammer, vurderes i forhold til at deres evne til at opfylde kravene fra den 

triangulære analysemodel, udviklet i kapitel 3.  

 

Eksempel-renovering 

Projekt EnergiParcel er en energirenovering af 4 typiske parcelhuse fra midt 1970’erne, med 

beliggenhed i Tilst ved Århus. Projektet forventes færdigt ved udgangen af 2009.  

 

Formålet med projekt EnergiParcel er at få 

udarbejdet nogle demonstrationsprojekter der kan 

bidrage til at boligejerne i Danmark 

energirenoverer deres parcelhuse, i langt højere 

grad end det er tilfældet i dag. Der er hidtil 

udarbejdet meget få eksempelrenoveringer i 

Danmark og ét af disse kom til at koste 

usandsynligt meget [eksempelrenoveringen i 

Næstved, red] [Søndermark, 2009]. Derfor er der 

er behov for nye og bedre eksempler, da disse kan 

have en afgørende effekt i forhold til at overvinde 

forskellige barrierer, som de enkelte boligejere 

måtte have overfor energirenovering af deres 

parcelhuse. [Søndermark, 2009]. 

 

 

Prototypehus: 

Mål: Lavenergiklasse 1. 

 Der er afsat 2 mio. kr. til at reducere energiforbruget og 

samtidig sætte fokus på en arkitektonisk løsning. 

Budgettet ligger lige under det beløb en nedrivning og 

opførelse af et nyt lavenergihus ville koste, og skal således 

bestemme den maksimalt opnåelige reduktion. 

Eksempelhuse: 

Familiehuse1 og 2: 

Mål: Lavenergiklasse 2.  

Der er afsat 400.000 kr. 

Seniorhus: 

Mål: BR08  

Der er afsat 200.000 kr. 

 
Boks: Beskrivelse af de 4 typiske parcelhuse [Kilde:
www.realea.dk] 
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Det er vigtigt at oplysningerne omkring fordelene ved energirenovering ikke blot kommunikeres 

skriftligt, men også findes som konkrete sanselige erfaringer, der videreformidles fra den ene borger 

til den anden. Derfor har projekt EnergiParcel ikke blot købt 4 parcelhuse, men har også fundet fire 

testfamilier som har indvilliget i at bo i demonstrationshusene i de tre år, forsøget varer; det første 

år før, og de følgende to efter energirenoveringen. [http://www.realea.dk/] Ud over at testfamilierne 

naturligvis skal dokumenterer deres forbrug af el og varme, før og efter renoveringen, så forskellen 

mellem før og efter dokumenteres, skal testfamilierne samtidig fungere som formidlere af de 

konkrete erfaringer med projektet. De vil fortælle om, hvordan de oplever husene før og efter 

energirenoveringen, og også om hvordan processen er foregået undervejs. Det forventes at 

erfaringerne har en stor mulighed for at blive kommunikeret ud i langt større omfang end tidligere, 

hvilket underbygges af, at projektet allerede nu har haft stor mediebevågenhed.  [Søndermark, 

2009]. 

 

Diskussion 

Projektet også et udslag af en erkendelse af, at energirenovering oftest er en meget kompleks 

proces, der involverer adskillige håndværkere på forskellige tidspunkter i processen. Kompleksiteten 

i en sådan proces efterlader over en ½ million bygherrer [parcelhusejerne, red] i en meget vanskelig 

beslutningssituation, der kræver mere viden end den almindelige boligejer typisk besidder 

[Søndermark, 2009]. Måske derfor bliver beslutningen om energirenovering uoverskuelig at træffe 

og tilsidesat for andre prioriteringer i dagligdagen.  Det er ikke så enkelt som det f.eks. er blevet at 

købe et nyt køkken, selvom man også her har en ganske kompliceret proces. Forskellen er, at 

køkkenfirmaerne har forstået at gøre det enkelt for køberne – de skal kun henvende sig ét sted, så 

klarer køkkenfirmaet koordinering og processtyringen. Derfor har man i EnergiParcel-projektet 

samtidig fokus på at forsøge at facilitere udviklingen af nogle håndværker-konsortier, som på 

samme måde som køkkenfirmaerne kan tilbyde pakkeløsninger indenfor energirenovering, 

henvendt til de enkelte parcelhusejere. Således har udviklingen af et energirenoveringskonsortium 

som forretnings idé været opstillet som kriterium i udbudsmaterialet til entreprenørvirksomhederne, 

og EnergiParcel-projekt stræber efter i dette henseende at fungere som basiserfaringsudvikling af 

denne type pakkeløsninger/konsortier [Søndermark, 2009]. De gode eksempler kan være med til at 

skabe øget synlighed, særligt via testfamilierne. 
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Finansiering af energibesparelser 

 

Energibesparelser kræver generelt en større investering, hvorfor der ofte er behov for en udefra 

kommende kapital til investeringsomkostningerne. Disse medfører dog på længere sigt oftest 

økonomiske besparelser, som følge af et mindre energiforbrug og nogle gange en besparelse på drift 

og vedligeholdelsesomkostningerne. Men den økonomiske besparelse er i høj grad afhængig af 

anlægsomkostninger, rentesatser, energipriser og energiforbrug – hvorfor de sjældent er konstante 

over tid.  

 

Den samlede økonomiske gevinst af en energibesparelse opgøres som sammenhængen mellem 

udgiften til renoveringen og indtægten fra de løbende besparelser i energiforbrug, drift og 

vedligehold. Disse er igen afhængige af udefra kommende faktorer som eksempelvis temperaturer 

og forbrugsmønstre osv., der tilsammen danner svingninger i energiforbruget og dermed i 

energibesparelserne. Andre forhold såsom de teknologiske muligheder spiller også en afgørende 

rolle i forhold til finansiering af energibesparelser, herunder forskel på standardiserede og nye 

teknologier. [Ea-energianalyse, 2008:7-10].  

Eksisterende danske finansieringsmuligheder   

Historisk er energibesparelser i Danmark blevet finansieret ved brug af de eksisterende finansielle 

lånemuligheder i banker og realkreditinstitutter, hvor der ikke skelnes mellem lån til 

energibesparelser og lån til andet forbrug. Der er dog indenfor de seneste par år blevet udviklet 

lånemuligheder der er målrettet energibesparelser.  

 

Finansiering via banker 

Indenfor de sidste par år, er der kommet nye lånemuligheder på markedet, der har fokus på 

energibesparelserne som basisberegning for lånemuligheder. Eksempelvis har totalkredit udviklet et 

nyt koncept kaldet miljøberegneren der er rettet mod investeringer i energibesparelser i bygninger. 

Miljøberegneren baserer sig på datamateriale fra Bolig og Bygnings Registret (BBR), hvor kunden 

taster sine data ind på hjemmesiden og så beregnes husets energiforbrug på baggrunds af boligernes 

størrelse, alder og varmekilde. Beregningen baserer sig på et gennemsnit af samtlige danske boliger 
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og er derfor et usikkert estimat. Særligt idet beregneren ikke inddrager oplysning om boligens 

forhenværende renoveringer. [Ea-energianalyse, 2008:11].  

 

Nykredit har udviklet et produkt kaldet en energisparekonto. Denne er mulig at oprette forudsat 

låntageren har friværdi nok til at optage et realkreditlån i sit hus. Kontoen optages med en variabel 

rente, som ligger lidt højere end den normale rentesats og anvendes som en almindelig kassekredit. 

[Ea-energianalyse, 2008:12].  

  

Fælles for disse typer af bank- og realkreditprodukter er, at sikkerheden for lånet tages i husets 

friværdi – akkurat ligesom ved alle andre boliglån. Der er ingen krav om at de udlånte penge skal 

anvendes til energibesparelser boligen, hvorfor udlånet ikke har nogen praktisk betydning for 

fremme af energirenoveringer. Med andre ord er lånene altså helt traditionelle lån, der blot 

markedsføres på ny måde. [Ea-energianalyse, 2008: 10-13].  

 

 

Finansiering via energiselskaberne 

Fra 2006 er alle energiselskaber blevet pålagt at realisere energibesparelser på 2,95 PJ årligt hos 

slutbrugeren. Besparelsen skal balanceres mellem slutbrugere i alle sektorer og må gennemføres 

indenfor alle energiområder og er ikke begrænset af energiselskabets eget forsyningsområde. I 2010 

øges kravet til energibesparelser til 5,4 PJ årligt [Ea-energianalyse, 2008: 14]. 

 

Energirådgivning - Cleantech 

DONG Energy har siden midten af maj måned 2009, tilbudt deres kunder en energirådgivning – 

kaldet Cleantech, omkring energirenovering af de private husstande. Rådgivningen foregår således 

kunderne tager kontakt til DONG Energy´s energirådgivere, hvorefter kundens behov vurderes på 

basis af en telefonsamtale, der leder rådgiveren frem til problemet [Hindsgaul, 2009]. Dette sker 

ofte ved hjælp af kundens egen viden om deres bolig – eksempelvis områder med træk, utætte 

vinduer osv. Samtidig inddrages oplysninger fra energimærket og tilstandsrapporten, samt 

bygningstegninger og oplysninger fra BBR-register. Efterfølgende tager DONG Energy kontakt til 

sine tilknyttede håndværksfirmaer, og på baggrund af tilsyn, udarbejdes et uforpligtende tilbud til 

kunden [Hindsgaul, 2009]. DONG Energy rådgivning er primært fokuseret omkring 
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lavenergivinduer, isolering og varmepumpe, men DONG Energy overvejer at udvide Cleantech –

konceptet til også at omhandle andre energikomponenter [http://www.dongenergy.dk, Hindsgaul, 

2009]. 

 Kunden kan på denne baggrund låne mellem 15.000 og 250.000 kr. af DONG Energy, til at forestå 

denne energirenovering. Ved udlån stiller DONG Energy meget få krav til kunden:  

 

• Der kræves ikke sikkerhed/pant i huset 

• Kunden vurderes via lønsedler og årsopgørelser for hele husstanden 

• Kunden skal have boet i sit hus minimum i et år 

• Der kræves tilmelding til PBS, samt aflevering af sidste PBS oversigt 

• Tilbagebetalingstiden er op til 10 år 

• Oprettelsesgebyr 3 % af lånerammen, og minimum 1500 kr. 

• Lånet kan frit indfries uden omkostninger 

• ÅOP14 er vurderet på en låneramme er 9,9 % før skat og 6,7 % efter skat [Hindsgaul, 2009, 

http://www.dongenergy.dk]. 

DONG Energy ser denne totalløsning som god forretningsmulighed, da det er et marked med 

omkring 2 mio. potentielle kunder - nemlig de private boligejere, hvor DONG Energi i øjeblikket er 

de eneste udbydere af denne form for energirådgivning [Hindsgaul, 2009]. Og de oplever en rimelig 

efterspørgsel efter denne type af totalløsninger. Derudover kan denne form for energibesparelser 

anvendes som en del af det energisparekrav som forsyningsselskaber er blevet pålagt at bespare hos 

slutbrugeren via energiaftalen 2005.    

DONG Energy ser Cleantech som et tilbud der gør det lettere for kunden at få energirenoveret sit 

hus. Ud over den uforpligtende rådgivning og et tilbud om energirådgivning, får kunden samtidig 

sikkerhed for at håndværkeren udfører et tilfredstillende stykke arbejde.  DONG Energy stiller 

nemlig betingelser op forud for sit samarbejde med håndværkerfirmaerne. Netop uoverskueligheden 

med at finde den rigtige håndværker og den rigtige rådgivning vurderes at være et stort problem for 

husejeres bevæggrunde til at få energirenoveret deres huse [Hindsgaul, 2009]. Derfor kan kunden 

ved hjælp af cleantech slippe for en masse bøvl, dels med mistilliden til håndværkerne og dels med 

at finde de rigtige håndværkere. DONG Energy kan derfor stå som garant for at energirenoveringen 

bliver udført nemt og ordentligt. [Hindsgaul, 2009]. 
                                                 
14 ÅOP = Årlig Omkostning i Procent. Det er beregningsmetode der gør det muligt at se alle omkostningerne ved et lån 
(gebyrer, årlige renter osv.) i en samlet procent –der gør det muligt at sammenligne forskellige lån.  
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Diskussion af eksisterende danske finansieringsmuligheder 

Der er de seneste år dukke en masse nye muligheder op i forbindelse med energirådgivning og 

realkredit institutter omkring udlån til energibesparende tiltag i bygninger. Flere af dem anvender 

energibesparelser som et markedsføringsværktøj, til udbud af samme lånebetingelser som der hele 

tiden har eksisteret. Lånene er ikke mere eller mindre favorable end andre lån, men ligger i den 

billige ende af lån på markedet. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved om disse 

indsatsmuligheder vil have den store effekt på initiering af flere energirenoveringer. Dog har 

cleactech rådgivning hos DONG Energy større mulighed for at skabe incitament til at initiere flere 

energirenoveringer, idet de kombinerer både rådgivning, udlån og stiller garanti for håndværkerne.  

Disse indsatsmuligheder er et udtryk for at der i langt højere grad end tidligere, er fokus på 

minimering af energiforbruget som en god forretningsmulighed. Men fælles for disse 

indsatsmuligheder er at, de ikke i sig selv skaber efterspørgsel efter energirenoveringer og så længe 

parcelhusejeren ikke efterspørger disse ydelser. Disse former for løsninger kan være med til at 

minimere den traditionelle barriere om manglende (økonomiske) muligheder.  

 

Udenlandske erfaringer med finansieringsmuligheder 

Der eksisterer en del finansielle lånemuligheder, til investering i energibesparelser i udlandet. 

Herunder både indirekte tilskud, der indebærer en form for skattefritagelse eller skattelettelse og 

direkte tilskud, som ofte findes i forbindelse med offentlig støtte til nybyggeri eller renoverings-

projekter. 

 

Finansiering via banker 

 

Kredeitanstalt für Wiederaufbau (KfW) er en tysk statsbank, der udbyder lån til 

energibesparelser. Låneprogrammet er en del af Tysklands nationale klimaindsats samt en del af 

programmet for vækst og beskæftigelse. Det politiske mål for denne indsats er at få renoveret 5 % 

af den eksisterende bygningsmasse fra før 1978 [Metelman, 2007]. Programmet skal således skabe 
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et udgangspunkt for at der generelt gennemføres flere energirenoveringer, også hos borgere som 

ikke havde overvejet det.  

Banken har en pulje på 189 milliarder kroner, der lånes ud via billige, statsgaranterede lån. Mellem 

år 2006 og 2008 blev beløbet øget med cirka 10 milliarder kroner pr. år [Metelman, 2007]. 

Programmet indeholder flere forskellige underprogrammer, med forskellige typer af støtte, 

investeringssubsidier og skatteeftergivelse. Herunder programmet CO2 rehabiliteringsprogram for 

bygninger. Dette indeholder fem integrerede indsatspakker der består af en kombination af tiltag 

som isolering af hulmure, indermure, ydermure, gulv, tag eller loft, vinduesudskiftning, udskiftning 

af varmesystem samt ændring af varmekilde m.m. [Metelman, 2007]. Her kan den enkelte bygherre 

–herunder husejere, kommuner, andelsboligforeninger osv. låne til energibesparelser i husstanden, 

via det såkaldte Öko-plus. Disse lån er øremærket til isolering, varmepumper, solvarme, 

biomassefyr, ventilation, varmevekslere og fjernvarme i boliger bygget inden 1995. Kravet er at 

bygningen efterfølgende skal opfylde energikravene for nybyggeri.  

 

Öko-plus lånet er på maksimum 50.000 Euro, hvilket svarer til cirka 372.265 kr. og skal 

tilbagebetales over mindst 4 år og højest 30 år. Lånet ydes både til energieffektivisering af den 

eksisterende boligmasse samt til nybyggeri af passivhuse. Lånet fungerer således at bygherre låner 

pengene af sin private bank, der foretager en kreditvurdering af kunden; denne vurdering 

bestemmer renten af lånet15. Efterfølgende indsender banken en ansøgning til KfW om tilskud, 

således at den private bank kommer til at fungerer som mellemled mellem kunde og KfW. Den 

private bank bærer kreditrisiko og tager derfor penge for denne ydelse. Hvis energirenoveringen 

medfører en energieffektivisering der ligger på 30 % bedre end bygningsreglementet, opnår 

bygherre et ekstra tilskud på 12,5 % af lånet [Ea-energianalyse, 2008: 16]. 

Indtil nu har Öko-plus lånet betydet at: 

• Mere end 100.000 lån blev allokeret ud i 2008 

• Siden 2006 er mere end 800.000 husstande blevet renoveret til højere energistandard 

• Den tyske befolkning har sparet omkring 360 mio. Euro ved at renovere deres hjem 

• Siden 2006 er mere end 220.000 stillinger i bygningssektoren blevet sikret  

[www.rockwool.com] 

 

                                                 
15 Renten har hidtil (september 2008) ligget mellem 4,62 % og 7, 69 %. 
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Andre finansieringsformer 

ESCO – Energy Service Companies er en anden økonomisk indsatsmulighed, hvor en virksomhed 

eller en sammenslutning af flere virksomheder udbyder energieffektive foranstaltninger og 

finansierer energibesparelser hos slutbrugeren. ESCO er oprindelig udviklet i USA, og det 

grundlæggende koncept for ESCO er, at renoveringsprojektet betales gennem besparelser på 

energiudgiften samt drift- og vedligeholdelsesudgifter [http://www.byggeriogenergi.dk]. Der er en 

række lande, der har gode erfaringer med ESCO, for eksempel Canada, USA og England, hvor 

denne finansielle ydelse har medført en lang række af energibesparelser i bygninger.  

ESCO har hidtil primært været aktive indenfor etagebyggeriet, da denne type byggeri ofte har en 

stor bygningsvolumen med et stort energiforbrug, hvilket giver muligheder for stordriftsfordele. Det 

er i dag ikke muligt som privat-kunde at modtage ESCO-løsninger i Danmark, dog har der været en 

enkelt erfaring i Middelfart kommune, hvor man termograferede et komplet villaområde og 

efterfølgende tilbød boligejerne i området energirådgivning. De der takkede ja til efterfølgende 

energirenovering, blev udbudt som ét samlet projekt, der kunne udføres som et ESCO-projekt. På 

denne måde blev der samlet en masse underleverandører der kunne udføre både rådgivning, 

gennemførsel af renovering samt tilbyde fælles finansieringsløsninger 

[http://www.byggeriogenergi.dk]. 

 

 

Øko-point-modellen fra Østrig, er en del af det landsomfattende program for forskning og 

teknologiudvikling, Haus der zukunft (fremtidens hus), der blev lanceret i 2000. I dette program er 

det påvist at energiforbruget i ældre parcelhuse kan nedsættes med 77 % via en optimal 

energirenovering. [Vincentsen, 2008:42] Det politiske mål er grundlæggende at fremme mere 

energieffektivt nybyggeri samt at energieffektivisere de eksisterende boliger. Der er bevilliget 200 

millioner kroner til forskning, udvikling og demonstrationsbyggeri, netværkssamarbejde og 

teknologioverførsel. En særlig del af programmet er henvendt til renovering af de eksisterende 

boliger, med fokus på at renovere dem ned til passivhusstandard.  

Støtteordningen var primært tiltænkt nybyggeri af passivhusstandard men omfatter i dag også 

renovering af det eksisterende byggeri. Fremtidens hus bliver defineret og tildelt point ud fra 

byggerier der: 

 



  

 73

• Forøger energieffektiviteten i hele byggeriets livscyklus 

• Forøger anvendelsen af fornybare energikilder, som eksempelvis solenergi 

• Anvender bæredygtige materialer og udnytter materialerne mere effektivt 

• Lægger vægt på brugerbehovet i bolig og kontorbyggeriet 

• Har et omkostningsniveau der svarer til det traditionelle byggeri [Vincentsen, 2008:39] 

 

Øko-pointene fordeles forskelligt i de ni delstater i Østrig og har haft mere eller mindre succes. 

Fælles for dem er at de fordeles ud fra 5 kategorier: planlægning og arealanvendelse, 

energiforbrug, teknik, materialevalg og indeklima. Antallet af point opgøres af en computermodel 

og er sammenhængende med forskellige former for fordelagtige tilskud og lånemuligheder, således 

at jo flere point man får, jo mere tilskud får man. Således får man et minimum af point, hvis man 

kun lige overholder de gældende regler om u-værdier for de enkelte bygningsdele, ved renovering.  

 

Særligt har delstaten Voralberg haft positive resultater med deres pointsystem kaldet Ökostufe. Her 

er det således at jo bedre man udnytter ressourcerne, reducerer energiforbruget, anvender 

genanvendelige materialer samt materialer uden kemiske stoffer, jo højere pointsats får man. Det 

højeste sæt af point man kan opnå er 300 point, hvis man bygger som passivhusstandard eller 175 

point hvis man renoverer en ældre bygning, til en lavenergistandard. [Vincentsen, 2008:40] 

 

Den økonomiske støtte gives som lavtforrentede lån, som fordeles efter 3 økotrin. Her præsenteres 

udelukkende støtte til renovering: 

 

Tabel 4 Støttepoint til renovering i Voralberg [Kilde: Vincentsen, 2008:42] 

Støtte til renovering  Omkostninger/tilskud Tilskud til lån 
Økotrin 3: Der kræves mindst 
175 økopoint og et 
dokumenteret energiforbrug til 
opvarmning 
på mindre end 30 
kWh per kvadratmeter om året. 
 

Under 50.000 € 
30 % som tilskud 
 

Over 50.000 € 
60 % som lån 
 

Økotrin 2 og 
bevaringsværdige 
bygninger: Der kræves 140 
point for én- og tofamilieshuse, 

Under 40.000 € 
25 % som tilskud 
 

Over 40.000 € 
50 % som lån 
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150 point for etageejendomme. 
Energiforbrug til opvarmning 
må 
højest være 50 kWh per 
kvadratmeter om året. 
 
Økotrin 1: Der kræves 90 
point for én- og tofamiliehuse, 
100 point for etageejendomme. 
Energiforbrug til opvarmning 
må højest være 70 kWh per 
kvadratmeter om året. 
 

Under 25.000 € 
20 % som tilskud 
 

Over 25.000 € 
40 % som lån 
 

Regelstøtte: Kræves kun ved 
overholdelse af gældende krav 
om U-værdier. 
 

Under 17.000 € 
10 % som tilskud 
 

Over 17.000 € 
30 % som lån 

 
 

Ved renovering gives der ingen point til dem, der blot overholder gældende standarder til u-

værdien. Er man mere ambitiøs og samler 175 økopoint og samtidig opfylder kravet om højest 30 

kWh varmeforbrug per kvardratmeter om året, opnår man økotrin nr. 3. På økotrin 2 og 3 kan man 

eksempelvis optage 20-årige lån, til 1 % i rente og 4,6 % på afdraget. Samtidig er de første 5 år 

rentefrie på økotrin 3. [Vincentsen, 2008: 41]. 

Diskussion af de udenlandske eksempler 

Der er gode erfaringer med forskellige finansieringsformer til at fremme energibesparelser i 

bygninger i udlandet. Det er særligt statsstøttede lånemuligheder, hvor staten i samarbejde med 

private banker yder medfinansiering, der har haft størst succes. Herunder er særligt 

lånemulighederne i KfW föderbak i Tyskland og Østrig gode eksempler på 

finansieringsmuligheder. Fælles for dem er, at Staten bidrager enten med adgang til billig 

finansiering for bankerne eller med incitamenter til udefrakommende investorer, samt at bankerne 

administrer pengene og dermed påtager sig en kreditrisiko. [Ea-energianalyse, 2008:28].  

Østrig har i dag over 2000 passivhuse, herunder både nybyggede og renoverede huse. Det gør 

Østrig til det land med flest lavenergibygninger per indbygger i verden. De Østrigske resultater 

hænger sammen med den politiske vilje til at fremskynde denne udvikling. [Vincentsen, 2008:38] 

Således redefineres den traditionelle regulering og politikindretning omkring energibesparelser. Det 

samme gør sig gældende i Tyskland, hvor det er Staten der har initieret oprettelsen af öko-

lånemulighederne. En af de store fordele ved at iværksætte sådanne omfattende statstilskud er at 
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man får skabt et fremtidssikret marked for energibesparende renoveringer. Det vil sige at både 

metoder, materialer samt håndværkernes viden omkring energibesparende tiltag udvikles således at 

renovering til passivhusstandard bliver en naturlig del af håndværkernes tilbud.  [Vincentsen, 

2008:38-39]  

Det østrigske økopointsystem tilskynder bygherren (parcelhusejeren) til at vælge den højeste 

standard og dermed opnå flere økopoint og dermed bedre lånemuligheder. Således skabes der øgede 

incitamenter til at parcelhusejeren vælger den energimæssigt bedste løsning, samtidig med at der 

skabes et øget fokus på energirenoveringer generelt. Dette sker dels som led i at håndværkerne i 

højere grad skal forholde sig til den øgede efterspørgsel energirenoveringer og dels for 

parcelhusejerne der tvinges til at forhold sig til i hvor høj grad huset skal renoveres. Dette betyder at 

Østrig nu kan tilskrive denne tilskudsmulighed, en reduktion i CO2-udledningen med 4, 69 mio. ton 

som alene kan tilskrives energieffektiviseringerne. Det svarer til cirka halvdelen af deres CO2-

besparelser. [Vincentsen, 2008:44] 

 

Grøn ejendomsbeskatning  

Baggrunden for ejendomsværdibeskatningen er at boligen betragtes som en investering på lige 

vilkår med andre investeringer. Denne beskatning modsvares af en fradragsret på gæld i boligen 

samt skattefrihed ved fortjenesten af salget af boligen. I dag foretages den offentlige 

ejendomsvurdering på baggrund af en gennemsnitlig pris pr. m² for det pågældende område, 

inklusiv beregning af en række faktorer såsom opvarmningsform, antal badeværelser m.v. 

Ejendomsværdien vurderes hvert 2. år i de ulige årstal for parcelhusene og beregnes som 1 % af 

boligens offentlige vurdering [www.skm.dk].  

Den eksisterende ejendomsværdibeskatning indeholder ikke et økonomisk incitament til at 

energirenovere sit hus. Tværtimod stiger beskatningen som følge af en eventuel energirenovering 

idet den offentlige vurdering følgende vil stige.  

En grøn ejendomsbeskatning kan gradueres efter opførelsesår og eventuelt energimærket. Dette er 

vigtigt af hensyn til ikke at straffe de boligejere, der ejer ældre bygninger, der oftere 

konstruktionsmæssigt har vanskeligere ved at få udført en energirenovering. Yderligere er det 

vigtigt at der tages hensyn til fredede bygninger og andre bygninger med arkitektonisk værdi.  

En grøn ejendomsbeskatning vil betyde at det bliver dyrere at eje bygninger der har et højt 

energiforbrug og billigere at eje bygninger der har et mindre energibrug og ligner således 
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”forureneren betaler”-princippet. Boligejeren får derved at økonomisk incitament til at få 

gennemført en energirenovering af sit parcelhus, idet dette vil forbedre både bygningens 

energimærke og mindske den årlige ejendomsbeskatning. [Notat om fra Det Økologiske Råd:1-5] 

 

Det Økologiske Råds forslag til niveaugraduering af den grønne skat 

Det økologiske råd har fremsat to alternative forslag til niveaugraduering af den grønne skattesats, 

jeg præsenterer her ét af forslagne: 

Der kan gives nedslag i ejendomsværdibeskatningen for huse med et energiforbrug, der lever op til 

gældende krav i bygningsreglementet eller bedre. Det vil øge incitamentet til at reducere sin 

ejendomsværdibeskatning. Ejendomsværdibeskatningen kunne gradueres efter de gældende 

energimærker, således at energimærket B1 vil være neutral, da det lever op til gældende standarder i 

bygningsreglementet (BR06). Energimærker med bedre energikrav A1 & A2 samt 

lavenergiklasserne 1 & 2 og passivhusstandard, får således reduceret deres 

ejendomsværdibeskatning, imens denne øges tilsvarende hus husejere med et ringere energimærke. 

Der forslås en graduering på 5 % imellem energimærkerne. Selve skatteomlægningen kan i 

princippet foregå provenuneutralt, således at dem der betaler mere opvejes af dem der betaler 

mindre, men på lang sigt – når husenes energirenoveres, vil provenuet falde som følge heraf.  Dette 

bør kompenseres med en øget energibeskatning andet steds, eller tilsvarende sænkning af 

indkomstskatten [Notat fra Det Økologiske Råd:1-5].  

 

Den grønne ejendomsværdibeskatning bør yderligere gradueres efter bygningens opførelsesår og 

tidsperiode, idet de byggetekniske tilstande ofte følger tidstypiske perioder, der kan danne 

udgangspunkt for stramninger til energikravene i den grønne ejendomsbeskatning. En sådan 

graduering kan bestemmes temmelig præcist ud fra de eksisterende energimærker og de 

standardberegninger, der ligger hos SBi [Notat fra Det Økologiske Råd:9].  

 

Det Økologiske råd har lavet en beregning, på ovenstående forslag der ser således ud:  

 

Tabel 5: Viser en økonomisk graduering baseret på energimærkerne. B1 svarer til dagens energikrav. 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 

0,60 0,80 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,40 1,45 1,5 1,55 
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På baggrund af denne beregning er der udarbejdet en tabeloversigt på baggrund af de mest 

almindelige offentlige ejendomsvurderinger på mellem 0,5 mio. kr. & 3,5 mio. kr. Denne tabel er 

kun henvendt til huse opført før 1998, da Det Økologiske Råd her har valgt en skillelinje.  

 

Tabel 6 Afvigelser i positiv og negativ retning er markeret med farve efter følgende skala 

 
[Kilde: Notat fra Det Økologiske Råd:7] 

 
 

Diskussion 

Det er vigtigt at anerkende at indførsels af en grøn ejendomsværdibeskatning, alt andet lige vil 

betyde øgede omkostninger for de omkring 1,1 mio. parcelhusejere, der besidder et hus opført før 

de nugældende energikrav. Derudover er det vigtigt at gøre sig klart at en grøn ejendomsbeskatning 

baseret på energimærkningsordningen vil medføre betydelige øgede administrative tiltag samt flere 

energimærkningskonsulenter.  Men en sådan indsatsmulighed vil sandsynligvis modvirke inerti og 

frygten for det ukendte, da energieffektivisering af huset vil blive en naturlig del af ejendommens 

værdiopgørelse og sandsynligvis blive en indlejret del af boligejerens hverdag. Yderligere vil denne 
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form for indsatsmulighed øge og forbedre anvendelsen af energimærkningsordningen, der ved hjælp 

heraf kommer aktivt i spil.  
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Kapitel 7 – Analyse af indsatsmulighederne og reguleringens 

evne til at fremme energirenovering 

I dette kapitel tages der udgangspunkt i den triangulære analysemodel, der blev udviklet i kapitel 3. 

På denne baggrund analyseres de eksisterende reguleringsmæssige rammer samt de udvalgte 

indsatsmuligheders evne til at opfylde ønsket om at fremme flere energirenoveringer af de danske 

parcelhuse. Kapitlet munder ud i en beskrivelse af den mest optimale kombination af 

indsatsmuligheder, der skal til for at frygten for det ukendte overvindes, at symbolkapitalen øges, at 

manglende viden, manglende interesse og manglende løsninger overvindes, at markedsmæssige fejl 

elimineres samt at inertien brydes og at den eksisterende regulering og politikformulering 

redefineres. 

 

Ser man på de eksisterende samfundsmæssige rammer, så er meget af den danske indsats prioriteret 

efter barriere modellen. Generelt findes der ingen lovgivningsmæssige bestemmelser, der tvinger 

eller tilskynder boligejere til at energirenovere deres parcelhuse. Ligeledes er der meget få 

incitamenter, der tilskynder boligejeren til at energioptimere sit hus og de fleste af disse har vist sig 

utilstrækkelige i forhold til at fremme energirenoveringer. 

 Bygningsreglementet har historisk set været meget betydningsfuld i forhold til regulering af 

bygningers energimæssige ydeevne. I forhold til fremtidigt nybyggeri ser de kommende krav rigtig 

fornuftige ud, med indførsel af lavenergiklasserne i henholdsvis 2010 og 2015 samt kravet om 75 % 

reduktion i 2020. Til gengæld stiller bygningsreglementet kun komponentkrav ved renovering af det 

eksisterende byggeri, men disse krav er langt fra stærke nok i forhold til at initierer flere 

energirenoveringer.  

Energimærkningsordningen er én af disse, meget tyder på at energimærket udarbejdes på det 

forkerte tidspunkt og at selve ordningen er for dyr. Det er for det første et forkert tidspunkt at lave 

mærket på, når folk køber et hus. […]så vil man hellere investere i nyt køkken eller bad og så er det 

generelt et tidspunkt hvor de ikke har så mange penge og kan derfor heller ikke låne penge til at 

fortage de energirenoveringer som energikonsulenten anbefaler. Det er simpelt hen det helt, helt 

forkerte tidspunkt at få stillet materiale til rådighed [Møller, 2009] I forhold til en målrettet 

fremtidig indsats så er det nødvendigt at reformulere måden hvorpå energimærkningen gennemføres 

på. Man kunne her overveje at energimærkningen skulle udføres på et andet tidspunkt i forløbet 

eller knyttes sammen med andre tiltag. Eksempelvis har man gode erfaringer fra Tyskland, hvor 
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man i Ruhr Area16 har finansieret gratis uafhængig energirådgivning til husholdningerne. Projektet 

har løbet over 3,5 år og man har konsulteret over 3000 husholdninger. [Steinestel:3] Dette har 

betydet at mere end 50 % af husholdningerne har opgraderet deres huses energimæssigt og næsten 

en tredjedel har forbedrede deres problemer med fugt og mug. Tilsammen har de reduceret 

udledningen af CO2 med 23,3 kilotons og har i gennemsnit sparet 17 MW primær energi per 

husholdning per år.  [Steinestel:4] 

 

Et andet eksempel er det nyligt oprettede Videnscenter for energibesparelser i bygninger, der har 

fokus på byggebranchens aktører, herunder primært håndværkerne. Centret er endnu så nyt, at det er 

svært at sige, om det vil få en betydningsfuld effekt på uddannelsen af håndværkern i forhold til at 

gennemføre flere energieffektive løsninger. Der er uden tvivl behov for at de danske håndværkere 

uddannes indenfor dette område, idet de i mange tilfælde fungerer som den primære rådgiver for 

parcelhusejerne [Møller, 2009]. Da det er dyrt at efteruddanne sig, tilegner de sig viden, når det er 

et lovkrav og når de er sikre på at de tjener penge på det. Drivkraften er staten, der ønsker at højne 

den generelle viden på området blandt håndværkerne [Steen Møller, 2009]. At øge det generelle 

vidensniveau blandt håndværkerne er positivt, men man fokuserer for meget på udbudssiden. Man 

skulle stimulere efterspørgslen efter viden, da der allerede er meget viden (SBI og Rockwool). 

Ellers kommer viden ikke ud til de enkelte virksomheder/håndværkere. [Steen Møller, 2009]. Med 

andre ord er det tvivlsom om Videnscenteret, med foreløbig 1,5 mio. kr., kan nå ud til alle 

håndværkerne i Danmark.  Yderligere ligger det udenfor centrets virke at stimulere efterspørgslen 

efter energieffektive løsninger ude hos parcelhusejerne, hvorfor det er tvivlsomt at denne løsning 

kan stå alene.  [håndværkerne, red] har en stor rolle at spille […]så er det vigtigt at de dyrker dette 

marked op. Eksempelvis ved reklamer og tilbyde kurser og gå ud i centret og arbejde for det. Og vi 

vil stille hele vores kendskab om feltet til rådighed for centret. Men jeg har en fornemmelse af at vi 

må et spadestik dybere, for som de her potentialebeskrivelser fra 2004 indikerer, at der ligger 

masser af besparelser, men tingene er langt mere kompliceret og det stikker langt dybere end hidtil 

antaget. [Møller, 2009] I en fremtidig indsats, i forhold til at fremme flere energirenoveringer, er 

Videnscentret en central indsats i forhold til at øge det generelle vidensniveau hos håndværkerne. 

 

Renoveringspuljen er det nyeste politiske tiltag til at skabe incitament til at få energioptimeret 

boligbestanden, hvis man ser bort fra puljens primære formål om at øge beskæftigelsen. 

                                                 
16 Tysk delstat 
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Renoveringspuljen er det første tiltag, der er målrettet parcelhus-segmentet og initiativet har således 

formået at skabe opmærksomhed og fokus omkring renovering af parcelhussegmentet. Dette har 

skabt en vis synlighed, der har fået flere folk op af stolen for at søge puljen. Puljen har påvist at 

danskerne generelt er interesseret i at renovere deres hjem, særligt hvis de får tilskud. 

Renoveringspuljen var en engangspulje, der er blevet kritiseret for hverken at medføre øget 

beskæftigelse eller flere energirenoveringer.  

Sætter man ovenstående analyse i et lidt bredere perspektiv, og inddrager elementer fra 

europaparlamentets betænkningsforslag til Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, så er 

det tydeligt at de ønsker at medlemslandene gennemfører finansielle støtteordninger til bygningers 

energimæssige ydeevne og at medlemslandene indfører finansielle eller skattemæssige incitamenter 

til gennemførsel af anbefalingerne i energimærket. De forslår eksempelvis at nedsætte momssatser 

på energibesparelser, direkte tilskud, rentelettede låneordninger eller lavrentelån og 

tilskudsordninger.  

Således er der fokus på, at der fremover stilles flere krav til de eksisterende bygninger om et 

mindsket energiforbrug. Det er meget sandsynligt at der fremover vil stilles yderligere krav til 

bygningers energimæssige ydeevne, hvorfor iværksættelse af en dansk indsats ikke er for tidlig.  

 

På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i den udviklede analysemodel, analyseres de 

udvalgte indsatsmuligheder. 
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Sociologisk 

perspektiv 
Det sociologiske perspektiv, 
fordrer en redefinering af vores 
regulering omkring energi-
renovering 
 

Barriere perspektiv 
De traditionelle barrierer, 
fordrer et fokus på overvindelse 
af manglende viden, interesse 
og tekniske løsninger og 
markedsmæssige fejl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser man på den første indsatsmulighed: energiparcel - energirenovering af 4 typiske parcelhuse, så 

er indsatsen anvendelig i forhold til at øge vidensniveauet for både håndværkerne og de private 

parcelhusejere. Således kan tiltaget være med til at overvinde de traditionelle barrierer omkring 

manglende viden og interesse og det kan samtidig være med til at skabe øget synlighed og dermed 

symbolkapital omkring energirenoveringer via projektets testfamilier. Således har initiativet 

potentiale til at modvirke frygten for det ukendte, idet projektet realiserer 4 eksempelrenoveringer, 

som kan danne præcedens for resten af Danmarks parcelhusejere. Praktiske erfaringer i forbindelse 

med renovering af parcelhuse er nødvendige tiltag i en fremtidig indsats, særligt i forbindelse med 

det gode eksempels magt. Men et sådant tiltag kan ikke stå alene. Gode eksempler er ikke i sig selv 

nok til at få parcelhusejerne til at energirenoverer sine huse. I så fald ville vi have oplevet langt flere 

energirenoveringer som følge af eksisterende eksempelrenoveringer (i Næstved og Køge), men 

dette er ikke tilfældet.     

 

Finansiering via bankerne Total kredit og nykredit og energirådgivning Cleantech via DONG 

Energy er alle tre initiativer, der ville fungere optimalt hvis efterspørgslen efter denne form for 

ydelser blev stimuleret. Som det ser ud i dag, efterspørges disse tilbud ikke i tilstrækkelig grad, 

 Inertimæssigt 
perspektiv 
Barrieren inerti, fordrer et fokus 
på overvindelse af inertien og 
øget symbolkapital  

  

Figur 10: Triangulær analysemodel [egen udarbejdelse] 
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hvorfor de ikke udnyttes. I sig selv modvirker disse former for rådgivning kun de traditionelle 

barrierer omkring manglende løsninger – i form af manglende økonomiske midler og forudsætter at 

de resterende barrierer er overvundet. Dog skal hertil tilføjes at energirådgivningen fra DONG 

Energy og andre energiselskaber for den sags skyld, adskiller sig fra bankudlånene, idet de er pålagt 

at bespare 2,95 PT hos slutbrugeren (hvilket øges til 4,5 PT i 2010), hvorfor de har mulighed for at 

udbyde denne service gratis, da de kan trække besparelserne fra. I en fremtidig indsats skal disse 

former for indsatser kombineres med andre indsatsmulighed der eksempelvis øger synligheden og 

symbolkapitalen. 

 

Af de udenlandske finansieringsformer er det især de statsstøttede lånemuligheder, hvor staten i 

samarbejde med private banker yder medfinansiering, der har haft størst succes. Her er særligt 

lånemetoderne i KfW föderbak i Tyskland, et godt eksempel på en succesfuld 

finansieringsmulighed. Det samme gør sig gældende i den Østrigske delstat Voralberg, der har gode 

erfaringer med deres økotrin pointsystem. Fælles for begge systemer er den politiske vilje til at 

poste penge ind i sådanne indsatser, og dermed øge incitamentet for den enkelte boligejer. Via disse 

indsatsmuligheder redefineret den eksisterende regulering og dermed er der fokus på det 

sociologiske perspektiv. Det østrigske økotrin pointsystem tilskynder bygherren (parcelhusejeren) 

til at vælge den højeste standard og dermed opnå flere økopoint og dermed bedre lånemuligheder. 

Det betyder at selv folk uden interesse for energibesparelser tilskyndes at vælge den mest optimale 

energiløsning, idet denne sammenkædes med de mest fordelagtige lånemuligheder. Således bliver 

det pludselig lettere for parcelhusejerne at vælge den bedste løsning.  

En anden stor fordel ved at iværksætte sådanne omfattende statstilskud er at man får skabt et 

fremtidssikret marked for energibesparende renoveringer. Det vil sige at både metoder, materialer 

samt håndværkernes viden omkring energibesparende tiltag udvikles, således at renovering til 

passivhusstandard bliver en naturlig del af håndværkernes tilbud. En sådan indsats skaber synlighed 

omkring energibesparelser og kan være med til at skabe symbolkapital for parcelhusejerne. 

I en fremtidig indsats vil implementeringen af statslige lånemuligheder, kræve politisk vilje, store 

økonomiske midler samt oprettelsen af et helt nyt samarbejde mellem staten og banker. Således kan 

denne type af indsatsmuligheder, ikke direkte overføres fra Østrigske eller Tyske forhold, uden at 

de tilpasses til de danske forhold.  
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En grøn ejendomsværdibeskatning er en metode til at tvinge boligejere til at betale ejendomsværdi 

efter husets energimærke. Således er indsatsmuligheden en kombination af 

energimærkningsordningen og en grøn ejendomsskat. Indførsel af et sådant tiltag kræver dels 

politisk vilje og dels at alle huse energimærkes. Energimærkningen kan udarbejdes forholdsvist 

nemt på baggrund af eksisterende data-indsamling via BBR og SBi, dog ville dette betyde en 

ændring af den eksisterende ordning, men på baggrund af kritikken i ´evaluering af den danske 

energispareindsats´, er dette nok påkrævet i et eller andet omfang alligevel. Det positive ved en 

grøn ejendomsbeskatning er at energieffektivisering af huset bliver indlejret i en eksisterende del af 

parcelhusejerens hverdag. Således vil energirenoveringen indgå som en naturlig del af 

ejendommens værdiopgørelser, hvilket vil skabe incitament til at parcelhusejeren energioptimerer 

sit hjem.  

 

 

Løsningsforslag 

Planlægningen af energirenoveringer af parcelhusene bør tænkes ud fra en triangulær analysemodel 

der sikrer, at der dels tages hensyn til at de traditionelle barrierer overvindes, dels at frygten for det 

ukendte overvindes og at energibesparelser synliggøres og kobles til symbolkapitalen således at 

inertien overvindes. Dels at energibesparelser indtænkes i et sociologisk perspektiv, der redefinere 

måden hvorpå reguleringen og politikformuleringen er udformet på.  

Energimærket er et incitament til at fremme energibesparelser, mærkningsordningen er begrundet i 

et EU Direktiv, hvorfor det formentlig er kommet for at blive. Desværre er mærket ikke i sig selv 

nok til at fremme energirenoveringer, hvorfor mærket bør kombineres med andre 

indsatsmuligheder, eksempelvis grøn ejendomsskat. Incitamentet i en sådan kombination af 

reguleringsmæssige tiltag, vil sandsynligvis være med til at modvirke inerti og frygten for det 

ukendte, da energieffektivisering af boligen vil blive en naturlig del af ejendommens 

værdiopgørelse og dermed blive en indlejret del af boligejerens hverdag.  

Denne kombination af indsatsmuligheder kan samtidig være til at knytte symbolkapital sammen 

med energirenoveringer og dermed være til at strukturere parcelhusejernes prioriteringer i forhold 

til energieffektivisering af huset, således være med til at inertien overvindes.  

Men skal alle tre perspektiver i min analysemodel tilgodeses, skal denne kombination af 

indsatsmuligheder kombineres med yderligere tiltag, således at de traditionelle barrierer overvindes, 
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samtidig med at den eksisterende regulering redefineres, dvs. at der ikke udelukkende er fokus på 

selve boligejeren, men på hele det samfundsmæssige samspil og systemet der eksisterer i 

forbindelse med energibesparende tiltag.  

Her er det en mulighed at man lader sig inspirere udenlandske finansieringsmuligheder, såsom det 

Østrigske økotrin pointsystemet fra delstaten Voralberg, hvor de har haft kæmpe succes med at få 

energirenoveret deres eksisterende huse ned til passivhusstandard. Denne indsatsmulighed vil skabe 

at stærkt incitament til at de traditionelle barrierer, såsom manglende viden, interesse, markedsfejl 

og økonomi overvindes. Dels modvirker denne indsatsmulighed eventuelle eksisterende 

markedsfejl, dels vil en så omfattende lånemulighed i sig selv skabe øget viden og interesse for 

energirenoveringer, både hos håndværkerne og hos parcelhusejerne, da energirenovering som følge 

af øgede lånemuligheder, bliver fordelagtigt for begge parter. Det økonomiske incitament bliver så 

stort at lånet bliver svært at fravælge, hvis man alligevel står overfor renovering af sit hus. Samtidig 

tilskyndes parcelhusejeren at vælge den mest optimale energiløsning, da denne sammenkædes med 

de mest fordelagtige lånemuligheder. Således bliver det pludselig lettere for parcelhusejerne at 

vælge den mest energioptimale løsning. 

Denne indsatsmulighed vil yderligere være med til at den eksisterende regulering redefineres, 

således at der tages hensyn til det sociale perspektiv. Her er fokus ikke udelukkende på selve 

parcelhusejeren, som et udelukkende nyttemaksimerende individ, men på hele det 

samfundsmæssige system, der definerer bestemt samfundsudvikling og samfundsindretning. Her 

indtænkes parcelhusejerne i deres sociale kontekst, og der iværksættes et omfattende statstilskud der 

får skabt energirenoveringer og et fremtidssikret marked for energibesparende renoveringer, idet 

energirenovering bliver en naturlig del af håndværkernes tilbud, fremover.  

Men denne form for indsatsmulighed kræver politisk vilje til at poste mange penge ind i sådan en 

indsats. Men dette er nødvendigt hvis man ønsker en bæredygtig fremtid. Indtil nu har Danmark 

ikke haft politikere med mod som i Østrig og Tyskland til at sætte ting i gang. Derfor går det 

frygtelig langsomt - også selv om der i dag er både privat, boligselskaber og entreprenører, der 

gerne vil. De mangler de rette rammebetingelser, der kan gøre det nemmere og mere attraktivt,” 

siger Rie Øhlenschlæger.[ Steen Nielsen, 2009] 
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Kapitel 8 - konklusion  

I dette speciale har jeg taget udgangspunkt i problemformuleringen:  

 

Ud fra et ønske om en bæredygtig udvikling undersøges det hvordan de reguleringsmæssige 

rammer kan tilrettelægges, således at flere parcelhusejere overvinder barriererne og 

gennemfører varmebesparende energirenoveringer fremover?  

 

Der er i dag ofte økonomiske fordele forbundet med energirenovering af boligen, idet besparelserne 

på energiregningen oftest kan finansieres med investeringen i energibesparelsen. Yderligere vil en 

energirenovering medføre store fordele for indeklimaet og dermed sundheden. Men disse fordele 

har imidlertid ikke været tilstrækkelige incitamenter til at få energirenoveret de eksisterende 

bygninger. Der er således brug for øgede incitamenter til at få gennemført flere energirigtige 

renoveringer. 

Jeg har derfor undersøgt hvorledes man kan planlægge de reguleringsmæssige rammer således, at 

langt flere danske parcelhuse energirenoveres fremover. Energirenoveringerne bør gennemføres ud 

fra et ønske om en bæredygtig udvikling, da energirenoveringer i bygningsmassen i øjeblikket 

udgør de ”laveste hængende frugter” i Danmark, hvis man ser bort fra trafiksektoren.  

I min analyse har jeg fundet frem til at de eksisterende reguleringsmæssige rammer primært består 

af en soft governance, der ikke opstiller krav eller standarder i forbindelse med eksisterende 

boligers energimæssig ydeevne. Der er dog enkelte former for incitamenter, såsom energimærket 

der giver parcelhuskøber øget viden omkring de økonomiske gevinster ved renovering samt 

renoveringspuljen, der har ydet tilskud til blandt andet renovering. Med andre ord er den danske 

indsats på dette område i dag, lagt ud til den enkelte parcelhusejers ansvar og samvittighed, at 

gennemføre energirenoveringen.  

Den eksisterende lovgivning, ha ikke i sig selv formået at fremme flere energirenoveringer. 

Grundlæggende handler det om måden hvorpå aktørforståelsen tænkes i den offentlige regulering af 

området. Her anskues aktørerne (parcelhusejerne) som udelukkende økonomisk rationelle, der i 

situationer med fuld adgang til viden om eksempelvis rentable energibesparelser, handler 

økonomisk rationelt. Såfremt boligejerne ikke træffer de rationelle valg, ligger der nogle barrierer 

til grund herfor, disse betegnes samlet set som barrieremodellen.  
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Konkluderende kan man sige at selve udformningen af den eksisterende regulering er opbygget 

omkring denne grundtese som er meget forenklet. Parcelhusejerne handler ikke udelukkende 

økonomisk rationelt. Boligejerne handler ud fra en bred rationalitetsforståelse, hvor de økonomiske 

fordele og ulemper ved en renovering holdes op mod andre fordele og ulemper ved renoveringen. 

Herunder vurderes andre økonomiske tiltag i forhold til symbolkapitalen, hvor eksempelvis et nyt 

køkken rangerer højere i forhold til en usynlig energirenovering. Denne rationalitet er 

sammenkoblet med en mere irrationel tilgang til renoveringer, der bedst kan beskrives en 

beslutningsinerti der kommer til udtryk igennem ’dårlige undskyldninger’, som udskyder projektet 

på ubestemt tid. Derudover er de vestlige samfund opbygget omkring energiforbrug, som derved er 

en indlejret del af vores tilstedeværelse i verden. Vi stiller ikke spørgsmålstegn hertil, men forventer 

at energien er der når vi trykker på knappen.  

 

For at sikre at flere parcelhuse energirenoveres fremover, må man udvikle en ny metode der anskuer 

parcelhusejerne mere komplekst, som værende rationelle, fornuftige og kreative individer med 

ændrede præferencer over tid og sted, og ikke blot som nyttemaksimerende individer. Samt se på 

hele det samfundsmæssige system, der regulerer de eksisterende tiltag i forbindelse med 

energibesparende tiltag. Her er der fokus på selve indretningen af vores regulering og 

politikformulering omkring energibesparelser og effektivitet, der synes defineret ud fra en bestemt 

samfundsudvikling.  

 

Her bør planlægningen af energirenovering af parcelhussektoren tænkes ud fra en triangulær 

analysemodel, der tager højde for både barrieremodellen, det inertimæssige og det sociale 

perspektiv. Dette kan realiseres ved implementering af mit fremstillede løsningsforslag, der er en 

kombination af at Staten sikrer vidtgående finansiering af energirenovering, ved at lade sig inspirere 

af udenlandske finansieringsmuligheder, såsom det Østrigske økotrin pointsystemet fra delstaten 

Voralberg, i kombination med en grøn ejendomsværdibeskatning der aktiverer den eksisterende 

energimærkningsordning, hvilket kan sikre at de reguleringsmæssige rammer ændres, således at 

flere parcelhusejere overvinder barriererne og gennemfører varmebesparende energirenoveringer 

fremover.  
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Kapitel 9 - perspektivering 

I indeværende speciale har jeg analyseret mulighederne for at tilrettelægge en reguleringsmæssig 

indsats, således at flere parcelhusejere overvinder barriererne og energirenoverer deres parcelhuse. 

Ud fra en normativ forståelse af en bæredygtig udvikling, er det vigtigt at sådan en indsats, breder 

rammerne ud, således at hele den eksisterende boligmasse indbefattes af denne eller en tilsvarende 

regulering. Der er således tilsvarende behov for en nærmere analyse af de rammebetingelser der 

regulerer andre bygningssegmenter. Det er her vigtigt at reguleringen ikke blot sondrer mellem 

opførelsesår og byggeskik, men at der også gradueres efter eksempelvis bevaringsværdige 

bygninger, fredede bygninger, etageejendomme, udlejningsejendomme og erhvervsejendomme. Og 

at disse indarbejdes i en samlet reguleringsmæssig indsats. 

 

Det er ligeledes relevant at hele byggesektorens rolle som barriere for realisering af 

energirenoveringer, analyseres. Særligt spiller håndværkerne en primær rolle både som rådgiver og 

som udførende part. Ifølge arkitekt Rie Øhlenschlæger er “konservatisme i byggesektoren er en 

voldsom barriere” [Steen Nielsen, 2009] Derfor er der dels behov for vidensopbygning, 

efteruddannelse og information til hele branchen, således at der kan udvikles standardiserede 

pakkeløsninger til forskellige typer af boligsegmenter, der sikrer energirenovering af bygnings- og 

boligmassen. Ifølge Byggesektorens udspil fra 2004, antages det at halvdelen af energibesparelserne 

inden for den eksisterende bygningsbestand kan gennemføres ved hjælp af allerede kendte 

løsninger, mens den anden halvdel forudsætter en fortsat teknologisk udvikling af nye og bedre 

løsninger.  [Byggesektoren, 2004:5]  

Den hjemlige branche ved simpelthen for lidt om lavenergiteknologien [..] Ifølge direktør Bjarne 

Krog-Jensen, er det “kendetegnende for danske producenter i branchen, at de holder sig lige til 

lovgivningens krav. Man er ikke gået foran med at udvikle byggeelementer, vinduer osv., som man 

er det sydpå,” [Steen Nielsen, 2009]. Derfor er der behov for at der sættes fokus på byggebranchens 

rolle i forbindelse med energieffektivisering af bygnings- og boligmassen. 

 

Skal vi have skabt en bæredygtig fremtid, er der behov for nogle politikere med mod til at skabe de 

rette rammebetingelser til at gøre det nemmere og mere attraktivt at energirenovere den 

eksisterende boligmasse, for både byggebranchen, boligejere/lejere og producenter.  
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Bilag 

Bilag A  

Bæredygtig udvikling 

Da min forståelse af begrebet bæredygtig udvikling er afgørende for betydningen af 

problemformuleringen og samtidig er strukturerende for såvel analyse og konklusion, indeholder 

dette kapitel en nærmere definition heraf. Således er denne definition med til gøre min metodiske 

tilgang transparent, idet begrebet ligger som et normativt udgangspunkt forud for dette speciales 

formål, nemlig at ændre rammerne således at flere parcelhuse renoveres i fremtiden.  

Min forståelse af en bæredygtig udvikling 

Min definition af bæredygtighedsbegrebet, tager som nævnt i problemfeltet afsæt i 

Brundtlandrapporten fra 1987. Men bæredygtighedsbegrebet er et meget omdiskuteret begreb, der 

indeholder mange forskellige tolkningsmuligheder. Derfor kan begrebet, kan opdeles i fire 

forskellige paradigmer: meget svag, svag, stærk og meget stærk bæredygtighed. De repræsenterer 

forskellige tilgange til forståelsen, og spænder fra den nytteorienterede tilgang til den nyttekritiske 

tilgang. Det meget svage bæredygtighedsbegreb tager eksempelvis udgangspunkt i neoklassisk 

økonomisk teori og er hermed det mest teknologioptimistiske af paradigmerne, hvor eksempelvis 

ikke-fornybare ressourcer, kan substitueres med andre former for ressourcer, eksempelvis sociale 

eller økonomiske17. Således er der mere fokus på teknologiudvikling, frem for egentlig bekymring 

overfor en sårbar klode [Miljøstyrelsen 1998:1.4.5]. Forbruget af de ikke-fornybare ressourcer 

indebærer i den stærke bæredygtighedsforståelse i modsætning hertil, at en forringelse af de 

kommende genrationers muligheder for ressourceudnyttelse er uacceptabel. Her er fokus på at 

ressourcerne ikke må udnyttes hurtigere, end der kan skabes alternativer18 og at ressourceudnyttelse 

kun må substitueres indenfor egen kapitaltype. I den meget stærke bæredygtighedsforståelse 

opfattes ethvert ressourceforbrug, som et overgreb på kloden. Her kravet ikke kun at naturkapitalen 

skal holdes konstant, men også at den samme mængde af de forskellige naturressourcer, skal 

                                                 
17 Ressourcer kan opdeles i følgende fire kapitaltyper: Menneskeskabt kapital (maskiner, bygninger, infrastruktur mv.), 
naturkapital (naturens ressourcer), humankapital (for eksempel investeringer i uddannelse, sundhed og ernæring) og 
social kapital (den institutionelle og kulturelle basis for samfundet) [Miljøstyrelsen 1998:1.4.5]. 
18 Pointen er her, at igen at de fremtidige generationer ikke må stilles dårligere end de nulevende, hvorfor der skal 
skabes alternativer til eks. olie, hvis der bruges af oliereserverne.  
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overlades til kommende generationer, hvilket i praksis indebærer, at der ikke må bruges af de ikke-

fornybare ressourcer19. 

Dette speciale positionerer sig inden for en stærk bæredygtighedsforståelse. Grundlæggende mener 

jeg ikke at ikke-fornybare ressourcer bør substitueres med andre ressourcer, medmindre det er som 

led i en bæredygtig udvikling og generelt bør der aldrig substitueres mellem kapitaltyper. 

Anvendelsen af fossile brændsler bør derfor ikke substitueres med andre kapitaltyper, såsom 

uddannelse. Forståelsen af bæredygtig udvikling bygger på den grundlæggende idé, at forbruget af 

de ikke-fornybare ressourcer skal begrænset så meget som muligt, og at det alene er i orden at 

anvende ressourcer til at opretholde livsførelsen og til udvikling af alternativer til brugen af ikke-

fornybare ressourcer. Målet er et minimumforbrug af ikke-fornybare ressourcer, ved at omstille det 

eksisterende samfund, til vedvarende energikilder. Men i udviklingen hen imod dette mål, kan 

anvendelsen af ikke-fornybare ressourcer være en nødvendighed. Således at de er ok at der 

anvendes ikke-fornybare ressourcer til isolering, for at energirenovere huse, såfremt det på længere 

sigt betyder, at der anvendes mindre energi til opvarmning. På sigt er det dog målet at isoleringen 

også fremstilles af fornybare materialer samt at energien til opvarmning af huset fremstilles af 

vedvarende energikilder.  

Det skal hertil nævnes at man kan risikere at der anvendes ressourcer på de forkerte renoveringer, 

hvis nedrivningstruede huse renoveres og at man dermed bevæger sig væk fra en stærk bæredygtig 

udvikling. Derfor er det nødvendigt at der energirenoveringerne rettes i forhold til husenes alder og 

tekniske stand. Yderligere er det en vigtig forudsætning at parcelhusene primært energioptimeres 

når de alligevel står overfor en renovering. Da dette gør renoveringen lagt mere rentabel for den 

enkelte parcelhusejer.   

 

Bilag B 

Energi- og miljøafgifter 

Et andet område der regulerer bygningers energimæssige ydeevne, er energiafgifter, miljøafgifter, 

moms samt udgifter forbundet med EU's CO2-kvotehandelsystem for varme. Disse afgifter betales 

uanset om varmen produceres af et fyr eller en varmepumpe i boligen eller om varmen leveres som 

fjernvarme.  

                                                 
19 Ikke-fornybare ressourcer har en meget begrænset regenererings evne – eks. gendannes olie, men meget langsomt. 
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Afgifter på varme 

Energi- og miljøafgifter er udformet forskelligt alt efter hvilken energikilde der benyttes i 

parcelhuset. Der betales typisk en energiafgift, der beregnes på baggrund af energiformens 

brændværdi, en CO2-afgift samt en SO2-afgift. For fjernvarmekunder i Københavns kommune 

forøger disse afgifter for eksempel varmeprisen med cirka 22 % i forhold til en varmepris uden 

afgifter, hvilket svarer til en afgift på cirka 10 øre pr. kWh. For parcelhusejere med oliefyr eller 

naturgasfyr forøger afgifterne prisen procentuelt mere, da fjernvarmen dels er fremstillet af blandt 

andet biomasse og affald, der har lave energi- og CO2-afgifter og dels er et biprodukt til 

elproduktionen og dermed ’deler’ energiafgifterne med el-kunderne  

[www.oliebranchen.dk/Priser/Fyringsolie.aspx, http://midtnord.naturgas.dk/boligkunder/priser-

ogforbrug, www.ens.dk/sw61342.asp, www.ke.dk/portal/page/portal/Pri-

vat/Varme/Prisen_paa_fjernvarme?page=221].  

Afgifterne retter sig imod markedsfejlbarrieren. Det gøres ved at rette op på at den rå energipris 

uden afgifter ikke afspejler de miljømæssige omkostninger ved energiproduktionen som er en typisk 

markedsfejl. Når varmen bliver dyrere på grund af afgifterne, er det tanken, at slutbrugeren benytter 

mindre af den. 

 

Miljøafgifterne er afgifter for udledning af CO2-, SO2- og NOx. Afgifternes størrelse er fastsat efter 

brændslernes indhold CO2-, NOx og SO2 og udgør henholdsvis 150 kr. pr. ton CO2 udledt, 5 kr. pr 

kg NOx udledt og 20 kr. pr. kg. svovl i brændslet. Afgifterne betales af energileverandørerne som 

efterfølgende opkræver afgiften hos forbrugeren. 

[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17107;http://www.skm.dk/publikationer/ud

givelser/skattenidanmark2008/6513; ttp://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid=195743,00.html] 

 

Energiafgifterne har til formål at skabe et incitament hos husholdningerne og virksomhederne til at 

spare på energien. Afgiftens størrelse afhænger specifik af hver enkel brændselstype, og sættes efter 

brændselsværdien af brændslet. Det er energileverandøren der betaler afgiften, og som herefter 

opkræver afgiften hos forbrugeren. Energiafgiften er typisk 5-10 gange højere end miljøafgifterne 

pr. kilowatttime varme [http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/skattenidanmark2008/6513; 

http://www.ens.dk/sw61342.asp] 

 

http://www.oliebranchen.dk/Priser/Fyringsolie.aspx
http://midtnord.naturgas.dk/boligkunder/priserogforbrug
http://midtnord.naturgas.dk/boligkunder/priserogforbrug
http://www.ens.dk/sw61342.asp
http://www.ke.dk/portal/page/portal/Privat/Varme/Prisen_paa_fjernvarme?page=221
http://www.ke.dk/portal/page/portal/Privat/Varme/Prisen_paa_fjernvarme?page=221


  

 97

Den europæiske CO2-kvoteordning påvirker i princippet også fjernvarmeprisen. Det skyldes at alle 

el- og varmeproducerende anlæg på 20 MW effekt eller derover er omfattet af kvoteordningen. 

Fjernvarmeværkerne og kraft-varmeværkerne skal derfor sikre sig at have nok kvoter til at dække 

deres CO2-udledning. Såfremt dette ikke er tilfældet fordyrer det marginalt fjernvarmeprisen, da 

værket så skal købe CO2-kvoter på EU's kvotebørs eller deltage JI- eller CDM-projekter20 

[http://www.ens.dk/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/CO2_kvoter/publ/kortoggodt_kvote

r_dec08.pdf:2-5] 

 

Bilag C 

Transkriberet interview med Susanne Kuehn – Lobbyist i Rockwool, den 10. 

juli, 2009 

Vi er med i et projekt i Hjørring hvor vi renoverer til passivhus standard, du kan se det på 

energymap på vores hjemmeside. Det er færdigt i uge 41. Vi var oppe og se det i går og det er gået 

rigtig godt.  Bjerg arkitekter var bygherre og du kan eventuel rekvirere beregninger herfra. Det er en 

privat mand som har opkøbt huset og sat det i stand og haft arkitekter på. Og så fik arkitekterne 

overtalt manden til at forsøge at bringe husene til passivhus standard. Der er faktisk tre huse, der er 

eksempler fra forskellig byggeskik. Der er mest fokus på klimaskærmen og lidt i etageadskillelsen i 

forbindelse med renoveringen. Der er også et projekt i Albertslund som er et EUDP-projekt, 

udarbejdet af BO-Vest i Albertslund Syd. Det hus i Hjørring er et eksempel på hvordan viden fra 

nybyggeri kan overføres til den eksisterende bygningsmasse. Det viser, at selv om nybyggerbyggeri 

ikke bidrager med så stor en procentdel, omkring 1 %, så viser det alligevel at krav til nybyggeri 

kan lære os nogle ting vi kan kopiere over til det eksisterende byggeri. Nu ser det ud til at vi får 

klasse 2 i 2010, klasse 1 i 2015 og så siger regeringens strategi at vi skal overveje at indføre en 

reduktion på 75 % i 2020 og plus huse, hvilket er ret sent i forhold til Holland, England, Frankrig, 

Tyskland og Finland, de har rykket det betydeligt frem nu – men også kun for nybyggeriet. Vi har 

længe skulle til Østrig, Schweiz og Tyskland hvis vi ville se passivhuse og for at se renoveringer i 

forhold til passivhus niveau, så der halter vi altså bagefter.  
                                                 
20 JI-kreditter (Joint Implementationkreditter) er reduktioner fra konkrete projekter i lande, der har en 
reduktionsforpligtelse for drivhusgasser i henhold til Kyotoprotokollen - f.eks. østeuropæiske lande. CDM-kreditter 
(Clean Development Mechanism-kreditter) er reduktioner fra konkrete projekter i lande uden en reduktionsforpligtelse i 
Kyotoprotokollen – typisk u-lande. [citat 
http://www.ens.dk/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/CO2_kvoter/publ/kortoggodt_kvoter_dec08.pdf:5] 

http://www.ens.dk/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/CO2_kvoter/publ/kortoggodt_kvoter_dec08.pdf
http://www.ens.dk/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/CO2_kvoter/publ/kortoggodt_kvoter_dec08.pdf
http://www.ens.dk/graphics/Energipolitik/dansk_energipolitik/CO2_kvoter/publ/kortoggodt_kvoter_dec08.pdf
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Er der meget mere fokus på renovering af det eksisterende byggeri i de omkringliggende lande? 

Ja –altså det spørgsmål du stiller til lovkravene, der vil jeg sige at BR08 siger at man skal bringe 

huse op til nutidigt niveau –ved renovering. Problemet er bare at der ikke er nogen kontrol og det vi 

har set på store renoveringsprojekter, altså så gælder 25 %- reglen omkring 25 % af klimaskærmen 

eller værdien af huset, så skal det bringe op til standard i dag, der har vi set at folk opdeler 

entreprisen. Man spekulerer i at holde sig udenfor kravet. Det er et kæmpe stort problem at det er 

den tilgang som folk har. Eller som ved det gældende rentabilitets krav som er fornuftigt nok, hvis 

man tror folk har gode hensigter, men i den virkelige verden bliver det brugt til at omgås 

energikravet. Og man kan altid lave en beregning der kan vise at dette er vanvittigt dyrt.  

Enfamilieshuse er undtaget kravet om de 25 %, så har ligget der kun komponentkrav. At hvis man 

rør sit tag eller man laver facade udskiftning af vinduer, eller man laver noget ved facaden, så skal 

man også bringe det op til niveau.   En anden ting er så, hvilken forsyningsform man har, der er 

færre ting der kan betale sig hvis du bor i hus med fjernvarme end med olieopvarmning.  

Hvor stor en barriere er håndværkerne for de her energirenoveringer? 

Jeg tror de er en ret stor barriere, men der er ved at ske noget, vi lavede en undersøgelse efter de nye 

krav i BR08 og den viste at håndværkerne ikke rigtig vidste hvordan de skulle efterleve disse krav. 

De vidste ikke hvordan de skulle regne på hvad der er rentabelt, så i mange tilfælde gjorde de ikke 

kunden opmærksom på at kunden skulle foretage en energioptimering, men i de tilfælde de have 

gjort det, havde kunden faktisk lyttet til dem.  

Men tror du der vil blive taget hånd om den gruppe – eksempelvis via det nye Videnscenter? 

Nej det tror jeg ikke. Man burde lave en certificeringsordning og det har vi forslået Erhvervs- og 

byggestyrelsen, jeg tror også det ville få en betydning for husejerne hvis de vidste at de 

håndværkere de sendte bud efter, som også kunne være medlem af en garantiordning, så har de også 

sikkerhed for at den energioptimering de fik foretaget var efter reglerne og byggeteknisk korrekt. 

Det ville også give en markedsfordel for håndværkerne, at de kunne bevise overfor kunderne at de 

har taget en efteruddannelse og at de er kabale til at lave det arbejde.  

 

Hvad med det nye cleantech tilbud fra Dong Energy, der stiller garanti for deres håndværkere? 

Vi har samarbejdet med Dong Energy omkring det projekt i tre år og det er selvfølgeligt at stille 

garantier for kvaliteten af denne form for arbejde. De eneste håndværkere vi kan stille til rådighed i 

vores eget system, som er autoriseret, det er dem der arbejder med hulmurs og facadeisolering. Men 

der mangler en eller anden statslig eller overordnet garanti. Problemet er jo også at det der 
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helhedssyn på bygningen det mangler og sådan er det jo for en husejer, det er besværligt hvis man 

skal hele vejen rundt om huset, det kræver en håndfund håndværkere.  

 

Interviewguide til Susanne Küehn  

Overordnet: 

Stiller den eksisterende lovgivning krav nok, i forhold til renoveringsindsatsen af de private huse? 

- Hvorfor
/hvorfor ikke? 

- Hvordan kunne man styrke den eksisterende indsats i forhold til at fremme flere 

energirenoveringer?  

- Lovgivni
ng, incitamenter, tilskud, renoveringspuljer??? 

- Er det realistisk at stille et energikrav ved renovering af de eksisterende boliger?  

- Hvad skulle denne lyde på? (89 som BR08, lavenergiklasse?) 
- Hvordan skulle denne udmøntes (BR08?) 

- Hvad er fordelene/ ulemperne ved at anvende energirammeberegninger? 

- Hvad er fordelene/ulemperne ved at anvende komponentkrav? 

- Findes der en begrænsning i forhold til hvornår det ikke længere kan betale sig at renovere et hus?  

 

Eksempelrenovering fra Næstved: 

-  I kom ned på en energiramme på 109 Kwh er det godt nok? 

- Mødte i nogle tekniske barrierer for at nå ned på dette niveau? 

- Hvad er den endelige konklusion på dette projekt? 

- Synes du det blev for dyrt? 

- Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Kunne man have gjort noget anderledes? 

 

Udenlandske erfaringer: 

- Kan du fortælle mig lidt om de franske lånemuligheder (med 0 % i rente?)? 

- Kan du fortælle mig lidt om de østrigske erfaringer? 
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Transkriberet interview med Jacob Steen Møller – Institutdirektør ved bygge 

og anlæg, DTU, den 12. december 2008 

 

Jacob Steen Møller er institutdirektør ved institut for byggeri og anlæg ved DTU. Det har han været 

i 5 år. Jacob er generalist på området med viden fra kollegaer ved instituttet.  

Fjernvarme 

En øget tilslutning er overordnet en god idé. Der sker to ting. For det første er fjernvarme en mere 

CO2-effektiv energiform end opvarmning med olie eller gas. For det andet flyttes forbruget ind 

under kvotesystemet. Det giver det problem, at en besparelse i et hus bare bliver solgt til andre, og 

dermed bliver incitamenterne nogle andre for den enkelte. Det eneste en boligejer får ud af at spare 

på varmen under kvotesystemet er at holde prisen marginalt lavere for alle fjernvarmeforbrugere.  

 

Hvis man går ind for kvoter tror man også de bliver strammet og dermed meget dyre. Dermed giver 

det i fremtiden et incitament for den enkelte fjernvarmekunde til at spare på varmen. Kvoterne 

burde blive lagt på produktion af fossilt brændsel, da alt så ville være under kvoterne.  

 

Varmeplan Danmark og Kenneth Carlsens undersøgelser siger, at man ikke kan indføre grøn 

fjernvarme uden at lave varmebesparelser på 75%. Der mangler simpelthen biomasse og det er ikke 

praktisk muligt at have en grøn energiforsyning med det nuværende energiforbrug 

 

Rentable energibesparelser 

En række rentable energibesparelser bliver ikke udført i dag selvom de er privatøkonomisk 

attraktive. Det kan skyldes at: 

- Det er besværligt at få dem udført 
- Folk er bange for om man gør det rigtige. For eksempel kan man få modsatrettede 

oplysninger fra forskellige håndværkere. En VVS mand anbefaler en ny keddel mens en 
tømre anbefaler nye vinduer.  

- Det er svært og besværligt at låne penge til renoveringer. For tiden er det helt umuligt. 
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- Privatpersoner betragter desuden ikke investeringer i varmereduktion som en konkurrent til 
at sætte penge i banken. I stedet ser de det som en konkurrent til deres månedlige 
rådighedsbeløb til forbrug. En varmebesparende renovering vil altså give et lavere forbrug 
og en højere opsparing – en udsættelse af forbruget til pensionsalderen. Det ønsker folk 
ikke. 

 

For at løse denne problematik er der en række instrumenter man kan skrue på. Dog er det vigtigt at 

der er en krisebevidsthed hos folk. Folk skal være bange for klimaforandringerne. Dette ændrer ikke 

ret meget i sig selv – kun de idealistiske ændrer deres forbrugsmønster på grund af deres 

krisebevidsthed, men krisebevidstheden legitimerer at der kan gribes ind af politikerne.  

 

Energimærket er en hjælp for husejerne til at se deres forbrug og til at se hvad der er rentabelt at 

investere i. Alligevel bliver det ikke brugt, da det udarbejdes når huset sælges, hvor køber typisk 

ikke har flere lånemuligheder, og dermed hverken kan eller vil renovere huset yderligere. 

Energimærket diskuteres for øjeblikket i EBST, som kommer med en udmøntet energiplan i foråret.  

 

Især økonomiske incitamenter virker. Dette er dog politiskkontroversielt. Jacob analogiserer 

bygninger med biler. En bil skal til syn hvert andet år. Her skal den overholde en række krav for at 

få lov til at køre videre. Kunne man forestille sig det samme med huse? ”Dit hus udleder for meget 

mange tons CO2, så det må det holde op med”. Det virker som et kæmpe indgreb selvom det også er 

et indgreb i den private ejendomsret at regulere biler. Når den private bolig skal reguleres kommer 

det meget tæt på. Alle ved desuden at en bil er en dårlig investering der mister sin værdi over 10 år. 

Det samme gør sig ikke gældende for huse.  

 

I varmeplan Danmark klarlægges at en reduktion i varmeforbruget på 75% er nødvendigt for at 

Danmark kan blive CO2-neutralt. Derfor er det vigtigt at se på hvordan man får reduceret 

varmeforbruget så meget. Hvis vi antager at alle huse skal reducere deres varmeforbrug med 75% 

vil en del af denne reduktion helt sikkert være rentabelt. Alligevel kan disse udgifter til rentable 

varmebesparelser vise sig at være spildte, da den sidste varmereduktion kan være så dyr at opnå, at 

det er billigere at rive huset ned. Hvis man først har lavet de rentabel energibesparelser med større 

lån til følge, kan det vise sig at disse udgifter er spildt og dermed en fordyrelse af 

varmebesparelsesprojektet. Derfor skal man overveje om de rentable varmebesparelser også er 

rentable på sigt. I dag betragtes et hus som et aktiv, som stiger i værdi. Hvis der kom et lovkrav til 

de eksisterende huse, der sagde at de skulle overholde Bygningsreglementet i 2050, ville de gamle 
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huse falde i værdi. Nogle huse ville skulle rives ned for på den måde billigst muligt at overholde 

lovkravet. 

 

Rådgivning 

Alle bilejere sender deres bil til service hvert år. Der er ingen husejere der sender deres hus til 

service. Man har simpelthen ikke en rådgiver tilknyttet huset. Det mener Jacob Steen Møller er 

synd, da der laves mange tilfældige investeringer i boligerne. Bolius laver denne slags rådgivning 

som de eneste. Alternativt kunne energiselskaberne udbyde denne form for rådgivning 

 

Krav til renoveringsstandard 

Man kan godt stille krav til boligejerne om en given standard, men det er politisk kontroversielt. 

Jacob Steen Møller mener, at hvis krisebevidstheden er høj nok i befolkningen, vil de acceptere ret 

skrappe reguleringer. Folk vil i Danmark acceptere generelle krav, bare alle bliver ramt. For 

eksempel er der stor accept af de store benzinafgifter, for alle bliver ramt. Der mangler dog politisk 

vilje. I 60’erne og 70’erne lavede man tvangstilslutning som var et stort indgreb. De sidste 15 år har 

man sagt at markedet skal løse problemerne. Problemet er bare at markedet ikke kan træffe sådanne 

beslutninger. Man skal tilbage til planlægning og regulering – et politisk paradigmeskift. Man kan 

kun nå de radikale mål med planlægning. 

 

Demoprojekter 

Huse er forskellige, og derfor kan en type renovering i et hus ikke altid benyttes i et andet hus. 

Derfor har DTU lavet demonstrationsprojekter som håndværkere, boligejere m.v. kan lære af. De 

har renoveret et typehus fra 70’erne og en murermestervilla. Henrik Tommeup er 

netværkskoordinator for lav-E-byg.   

 

Håndværkerne 

Parcelhusejerne efterspørger typisk et nyt vindue eller et andet produkt (ikke konkrete 

energibesparelser), og håndværkeren leverer standardproduktet, som de plejer. Der er ikke nogen 

der sælger energibesparelser.  
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I dag ringer man efter en håndværker, når man skal have renoveret sit hus. Der burde være 

energisparefirmaer, som man kunne ringe til i stedet. Dansk Energi skal sikre at der spares på 

energien. De er startet med de store forbrugere, men skal nu til at se på de private. Måske laver de 

private ESCO’er.  

 

Håndværkerne mangler generelt viden, men efterspørger ikke viden. Da det er dyrt at efteruddanne 

sig, tilegner de sig viden, når det er et lovkrav og når de er sikre på at de tjener penge på det. 

Videnscenteret skal give håndværkerne viden på området. Drivkraften er staten, der ønsker at at 

højne den generelle viden på området blandt håndværkerne (snak desuden med Gunde Odgaard, 

BAT, om dette). Jacob Steen Møller mener man fokuserer for meget på udbuds sidenen. Man skulle 

stimulere efterspørgslen efter viden, da der allerede er meget viden (SBI og Rockwool). Ellers 

kommer viden ikke ud til de enkelte virksomheder/håndværkere. 

 

Fremadrettet 

Man kunne lave særlige regler for fredede huse og bevaringsværdige huse i klasse 1. Alle andre 

huse kan man gøre noget radikalt ved – udvendig isolering, nye vinduer, ændret tag samt 

nedrivning+nybyg. ”Det sidste synes jeg vi gør for lidt”…”Vi vedligeholder husene for længe”.  

Man kan ikke lave en rationel beregning af hvad der er energiøkonomisk forsvarligt hvis man 

kigger 60 år frem i tiden. Skal huset renoveres eller rives ned(?). Det hele kommer an på hvad 

renten og energipriserne sættes til. Og dem kan man kun gætte på. 

Hvis det var reguleret at huset indenfor 40 år skulle renoveres til lavenergiklasse 1, blev det 

rationelt for at lave en renoverings-/nedrivningsplan. Så skulle man finde den renovering der billigst 

overholdt lavenergiklasse 1 – en renovering der ofte ville være en nedrivning og et nybygget hus.  

Dette kan dog ikke lade sig gøre i dag, da det er et sprængfarligt politisk område. 

Interviewguide til Jacob Steen Møller 

Spørgsmål 1 

Hvorfor er det så nødvendigt med energibesparelser? 

- Er grøn fjernvarme og varmepumper et godt alternativ til besparelser? 
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Spørgsmål 2 

Hvor stort er potentialet for energibesparelser i den danske bygningsmasse? 

- Teknisk 
- Samfundsøkonomisk 
- Privatøkonomisk 

Spørgsmål 3 

Hvor stort er potentialet for energibesparelser i de danske parcelhuse? 

- Teknisk  
- Samfundsøkonomisk 
- Privatøkonomisk 

Spørgsmål 4 

Er det muligt at renovere de fleste parcelhuse til lavenergiklasse 1 eller 2 – hvorfor/hvorfor ikke.  

Spørgsmål 5 

Hvad tror du der skal til for at få parcelhusejerne til at udføre de privatøkonomisk rentable 

energirenoveringer 

Spørgsmål 6 

Der er bred enighed om, at når der laves store renoveringer af en bygning, skal der også tænkes på 

energirenoveringer, da de her kan forestås for en lille ekstrainvestering. Her er det vigtigt at man får 

lavet de rigtige investeringer, da en investering i det forkerte ofte kan være en spildt investering.  

- Hvordan ser du på dette 
- Hvor langt skal man gå i denne energirenovering?  
- Hvordan sikres at man får lavet de rigtige investeringer? 
- Hvor langt skal man gå (skal der også laves solvarme, er de 100mm eller 500mm ekstra 

isolering, vinduer med U-værdi på 1,5 eller 0,5 etc) – hvad er rentabelt for parcelhusejeren? 
- Hvem skal rådgive om dette? 
- Hvor skal sættes ind fra det offentlige? 

 

Spørgsmål 7 

Er det muligt at stille krav til boligejerne om en given energiklasse ved renovering i BR eller med 

anden lovgivning. Hvordan forestiller du dig at det kan lade sig gøre?  
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Spørgsmål 8 

Hvad er din holdning til energimærket, hvilken effekt har det og kan det udvikles til at fungere 

bedre - hvordan? 

Transkriberet interview med Jonas Møller – Specialkonsulent hos Dansk 

industri, den 12. januar, 2008  

Præsentation: 

Specialkonsulent i Dansk Byggeri, uddannet cand.mag. journalist, har været i branchen i 30 år og 

har i de seneste 5 arbejdet med klimaområdet.  

 

Evalueringsrapport: 

Stor kritik af EM, kommer ikke bag på J.M. Jeg har konstateret at man her i Danmark har været 

meget, meget uvillige til at tage det op til overvejelse og det har den meget simple forklaring at det 

var på Dansk foranledning at EU i 2004 vedtog et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 

og ifølge det direktiv er alle EU lande forpligtet til at lave EM af huse ved ejerskifte foretaget at en 

certificeret person. Det er ikke i detaljer beskrevet hvordan det skal gøres og der er mange måder at 

gøre det på og de fleste andre lande har valgt en meget enklere og billigere måde at gøre det på. 

(4.20) 

 Men den omstændighed at vi så at sige har tørret vores system af på hele EU og så må konstatere at 

det ikke fungerer ordentligt er man mildest talt ikke glad for i energistyrelsen. 

Vi har sagt: det er for det første et forkert tidspunkt at lave mærket på, når folk køber et hus. det er 

noget man ikke har i tankerne og ikke har råd til som nybagte husejere, så vil man hellere investere i 

nyt køkken eller bad og så er det generelt et tidspunkt hvor de ikke har så mange penge og kan 

derfor heller ikke låne penge til at fortage de energirenoveringer som energikonsulenten anbefaler. 

Det er simpelt hen det helt, helt forkerte tidspunkt at få stillet materiale til rådighed.  

(5.38) 

EM skal være noget andet end det er i dag. I dag hvor energikonsulenten når frem til et beregnet 

forbrug, og hvor folk undrer sig over at det adskiller sig fra det faktiske forbrug, allerede der stiger 

folk af og siger, hvad skal vi bruge det her til. Energikonsulenten fokuserer også kun på to type af 

energibesparelser og det ene er klimaskærmen og det andet er faste installationer. Der er mange folk 

der ville begynde et andet sted, eksempelvis sparer man ligeså meget energi ved at skifte til 

energisparepærer, men der koster det måske kun 1000 kr. at skifte alle sine pærer ud. Folk må have 
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lov til at begynde der hvor de vil. Der er ikke noget at sige til at folk starter med de lavest hængende 

frugter. Men for at gøre det, at starte med de lavest hængende frugter, spå skal man have et helt 

andet beslutningsgrundlag, end almindelige mennesker har i dag.  

(7.8) 

Ejendomsretten i Danmark er spredt på 1,8 millioner ejere. Det betyder at der er meget få 

professionelle aktører, men der er rigtig mange amatører, uprofessionelle bygningsforvaltere.  Folk 

der ikke har nogle forudsætninger for kende hele dette område. Derfor er det ikke nok, som man 

politiske har gjort det, og sige at det hele skal foregå på markedsvilkår og at folk selv finder ud af 

hvad der er omkostningseffektivt.  

(7.42) 

Det er et marked som økonomier kalder ”imperfektoiner” som er uigennemskuelige forhold, som 

gør at vi ikke handler markedsoptimalt....Derfor kommer denne evaluering ikke bag på os, vi har 

også været varme fortalere for det nye Videnscenter der åbnede her den 1. januar...Det er kun en del 

af løsningen, for selvfølgelig kan et sådant center ikke med 10 millioner om året, løse hele dette 

problem. Men det kan sætte ind på et område som har været klart forsømt i de forløbne år. Især at 

tænke sig ind hvordan de almindelige bygnings ejere agerer og så omsætte det til viden der kan 

bruges af håndværkere, der agerer på dette marked.  For undersøgelser har vist at de fleste 

almindelige danskere bruger håndværkere som primære rådgivere. Når de først har truffet 

beslutningen om at sænke energiforbruget har de ofte også en ide om hvor der skal sættes ind; 

Klimaskærm osv. så tager de kontakter de nogle fagfolk indenfor det pågældende område. 

(9.35)  

De undersøgelser der er kommet fra eks. byggematerialeindustrien, den viste noget i retning af at 70 

% af danskere brugte primært deres håndværkere eller byggesagkyndige eller de udførende som 

første informationskilde...... 

 

Efterspørgslen efter energirenoveringer har hidtil været meget lille. Men man skal også huske på at 

det er en forholdsvis ny dagsorden, altså indtil for et år siden var ....en dansker bruger i gennemsnit 

5-6 % af sin disponible indkomst til energi – det er ikke ret meget. Så det er ikke noget man har 

tillagt nogen betydning. Klimadagsordnen – som er en anden økonomisk betragtning er også ny –

det er et år og noget siden at FN’s klimapanel fældede sin endelige dom og det tager tid før en så 

epokegørende information siver ind i den danske dagsorden. Ifølge undersøgelser er det en stigende 

del af befolkningen der bekymrer sig om klimaet – men det er stadigvæk forholdsvis få. Hidtil har 
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der ikke været en efterspørgsel efter energirenoveringer, men jeg er ikke i tvivl om at denne 

efterspørgsel vil vokse. Det vil der være mange grunde til, det vil både være vores skærpede 

opmærksomhed omkrig klimaproblemer og det vil også være voksende energipriser og hvis ikke 

mellemøsten eller andre leverandører kan presse prisen op så vil vores egne regeringer nok gøre det. 

Vi står overfor en grøn skattereform som vil indebære at energiforbrug bliver langt dyrere. I og med 

at energi bliver dyrere og dyrere så vil vi også have økonomiske grunde til energirenoveringer. Der 

er flere samvirkende grunde til at foretage disse og afhængigt af hvem man er, og hvordan man 

opfatter sin omverden politisk, så har man klima eller økonomisk fokus, men samlet set så trækker 

det hele i en retning. 

(12.35) 

Disse potentialeanalyser der blev lavet i 2004 - der siger at der er masser af rentable 

energiforbedringer, der er meget fejlbehæftet. Det er ikke så enkelt som vi har gået rundt og troet. 

Folk er ikke dumme, der er rigtig mange ting som der ikke er taget højde for i disse analyser. Her 

skal jeg nævne et par stykker: Én er at de alene ser på den sparede energi hvis du udskifter en del, 

men her skal man huske på at man normalt kun udskifter en bygningsdel når den gamle er forældet, 

der forudsætter man her at man bare går ind og gør det nu. Dvs. at der ikke tages hensyn til at der 

må foretages en stor straks afskrivning og dermed et formuetab. [forklaring følger] Man kan ikke 

bare stille den nye udgift op overfor besparelsen  

(14.38) 

EM laver samme ”kalkule” som potentialeundersøgelserne, de begår den samme fejl [ at de ikke 

tager højde for straks afskrivningen]. En anden systemfejl: hvis 10 % af min energi slipper ud af 

vinduerne, så hvis jeg får nogle super effektiv vinduer så kan jeg spare 10 % af min energiregning. 

Men det kan man  ikke hvis man får fjernvarme –da halvdelen af regningen er tilslutningspligt og 

den anden er forbrugsafgift –så sparer jeg 10 % af halvdelen af regningen –men tilslutningsgebyret 

er stadig ligeså stort. Man skal tage hensyn til at en stor del af energiregningen kan man slet ikke 

spare på. Da man i fjernvarmeområder har tilslutningspligt og betaler høje afgifter som følge af den 

store investering fjernvarmenettet var. Gebyrstrukturen er også en barriere. 

Når folk ikke gør ret meget, så er det ikke fordi de er dumme, men fordi de er forholdsvis kloge –

det andet [potentialebeskrivelserne] er noget skrivebordsarbejde.  

(17.24) 

Vores pointe (DI) er at der skal sættes ind på en lang række områder, at hele vores lovgivning og 

regulering omkring bygninger og fast ejendom, er lavet i en tid hvor der var en helt anden 
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dagsorden. Nå dagsordenen ændres så radikalt –som med den nye klimadagsorden, så er du nød til 

at  tænke det hele forfra. SÅ er du nød til at gå ned i den meget omfattende og komplekse 

lovgivning der er udviklet over de sidste 50 år om hvordan vi bygger og planlægger osv., og tænke 

det hele forfra........ Hele den måde vi værdisætter vores ejendomme på – det gør vi jo ud fra 

beliggenhed, husets fysiske størrelse - der skelnes overhovedet ikke til husets energieffektivitet. Det 

indgår ikke i prissætningen og belåningsmulighederne. Fremover må vi forvente at energiforbruget 

indgår om del heri, det er den eneste måde markedet kan fungerer på. Når man stiller spørgsmålet, 

hvad skal vi så gøre for at der fremover energirenoveres mere, så er der rigtig mange svar. Så skal 

der prioriteres anderledes.  

(20.34)  

 

...Når I så spørger om hvad vi skal gøre [ for at få folk til at renovere] så skal vi tænke anderledes 

og få folk til at tænke og prioritere anderledes. Huse lever længere og i sammenligning med bil 

indkøb .... [lidt rodet, men der sker her en sammenligning med Jacob Steen Møllers pointe med 

folks villighed til at blive reguleret i forbindelse med bil indkøb]  

 

(21.37) 

Når vi regulerer biler så er det mest af sikkerhedshensyn, den meste lovgivning omkring biler har at 

gøre med deres sikkerhed. Det har vi også været gode til indenfor byggeriet, at skærpe kravene ift. 

sikkerhed. Dansk byggelovgivning har jo været baseret på sikkerhedshensyn. Med hensyn til 

hvordan folk derudover indretter sig, der har vi en stor frihed og det er jo selvfølgelig fordi 

bygninger betyder så meget for folk, det gamle ord om ”my home is my casle” er jo rigtigt. Folk 

bruger en meget stor andel af deres bolig, de ligger utrolig stor vægt på at deres bolig har en 

fremvisningsværdi, at de har en attraktionsværdi. At man kan se at her bor der ordentlige 

mennesker. Folk ofrer virkelig meget for det, sætter sig i gæld til op over ørerne for at fremstå bedst 

muligt, så der er vi inde på en prioritering der sidder meget dybt i folk og biler kan man skifte ud, 

men der er bygninger noget helt andet –nogen meget langvarige og levedygtige goder som vi har 

investeret langt mere i. Så det er forståelig at det er svært politiske at gå ind og lave en skrap 

regulering når det drejer sig om boliger. Det vil folk føle som et indgreb i deres frihed og det 

rammer som en boomerang, at vi har så mange selvejere.  

 

(23.30 ca.) 
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[men klimahensynet kunne også ses som et sikkerhedshensyn?]  

Jo og det vil også blive tilpasset, men det tager nogle år. Klimatruslen er en ny trussel mod vores 

sikkerhed, men den er ret ny, kun et år gammel, og det tager tid at skulle tage konsekvenserne af 

den, at tager tid at for det er på så mange områder, der skal tænkes anderledes. De fleste af os står 

overfor en næsten mental revolution af vores tankegang og hvis vi skal vende det om og se det alt 

vores velstand er baseret på, så er det klimaskadeligt, så det er noget med at tænke verden forfra og 

det er der ingen af os der kan gøre på en måned eller tre. og samfundets medlemmer kommer frem 

til denne erkendelse i forskelligt tempo, ofte vil det være de veluddannede der kommer til 

erkendelsen først, da de har tiden til at sidde og tænke over det og derfor vil det slå ned med 

forskellig styrke og derfor vil vi formentlig også opleve det, som man allerede kan se det i England 

at det er de forholdsvis velstillede/uddannede der går forrest. Og for at få løbet dette i gang, skal der 

være nogle der går forrest og accepterer en lidt højere pris end andre. Det er altid dyrt at være de 

første (eks. mobiltelefonen)  

 

(25.50) 

(bla. Bla. omkring de første toiletter) 

 

Ændringer indfinder sig på forskellige tidspunkter i de sociale grupper og derfor vil vi formentlig i 

Danmark opleve at det er de mere velstillede grupper der er med til at løbe det her marked i gang 

med de teknologiske løsninger.  

 

[hvordan hænger det sammen med at den finansielle krise kan være med til at løbe dette marked i 

gang, det tyder jo på at det er de dårligst stillede der sætter det i gang?]  

 

Det er dyrt at være fattig, dem der sidder hårdest i det, de har ikke penge til at lave disse ting. For de 

har ikke råd til at investerer i disse tiltag og der er ingen der vil investere for dem. Min opfattelse 

mellem økonomisk krise og klima er at den er meget kompleks, således at den på nogle måder vil 

gavne klimaet og på andre måder vil skade det. Det positive kan være at regeringerne i Europa kan 

blive tvunget til at pumpe ud med købekraft for at få samfundsøkonomien til at fungere og at undgå 

en dramatisk arbejdsløshed. Og der ligger klima og energiområdet som et oplagt at investerer i. Så 

vi vil opleve at der kommer et hav af en række tilskudsordninger, til både bygningsejere og dem der 

investerer i vindmøller osv. Det havde vi aldrig oplevet hvis det var forsat som tidligere og at 
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regeringerne ikke pumpede købekraft ud, så der har vi fået en helt ny dagsorden der kan komme 

klimaet til gode.  

 

(29.15) 

(bla. Bla. eksempler fra 1980érne) 

Hvis og når krisen slår igennem så vil opgraderingen af den eksisterende bygningsmasse være helt 

centralt og der vil energirenovering både ud fra en nationaløkonomisk, en storpolitisk, klimamæssig 

og en social synsvinkel være det alle parter kan egnes om.  

 

[Videnscentrert – hvad er jeres rolle] 

Én af mine kollegaer er blevet formand for det rådgivende udvalg, han hedder Michael H. Nielsen, 

og jeg sidder i initiativgruppen og der har man samlet noget der kan komme med gode råd. 

Derudover er centret oprettet for at bistå bygningserhvervet, der erkender vi at de udførende, vores 

medlemmer, ved for lidt, men bliver jo i høj grad spurgt til råds og derfor er det jo ret vigtigt at 

udvikle stede hvor medlemmerne kan få den viden, de ikke har. En håndværker er normalt en faglig 

uddannet person......eks. tømmer, men husejeren vil gerne have en bred rådgivning, og det kan 

tømmeren ikke rådgive om, men [med centret] ved han hvor han kan få den viden. Og det er meget 

bedre end de dyre energimærker, der koster husejeren op til 5000 kr. og det er også forklaringen på 

at halvdelen ikke får dem lavet. 

 

(32.60) 

Vi vil bidrage til at håndværkerne vil bruge centret, vi ser det som en central opgave at klæde vores 

medlemmer bedre på. For de har en stor rolle at spille og det er også af hensyn til deres egen rolle, 

nu hvor der er ved at være krise på byggemarkedet, så er det vigtigt at de dyrker dette marked op. 

Eksempelvis ved at reklamerer og tilbyde kurser og gå ud i centret og arbejde for det. Og vi vil stille 

hele vores kendskab om feltet til rådighed for centret. 

Men jeg har en fornemmelse af at vi må et spadestik dybere, for som de her potentialebeskrivelser 

fra 2004 indikerer, at der ligger masser af besparelser, men tingene er langt mere kompliceret og det 

stikker langt dybere end hidtil antaget. [her bruger han sig selv på eksempel, på hvor svært det er at 

vælge imellem de eksisterende løsninger] 

 

(36.00) 
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[kan vindencentrets pakkeløsning løse disse problemer] 

Jeg ser pakkeløsninger på forskellige måder. På den ene side kan en samlet pakke være at du 

kontakter en person, der så får fat i de rigtige folk der kan det hele. Altså en energientreprenør, som 

optræder som hovedentreprenør, som køres igennem som byggesag og så skaffer du penge og 

betaler for det. 

En anden pakke er at udbyde finansielle leverancer, altså at man kan komme med et lånetilbud 

sammen med en tingsløsning (?) i samarbejde med en kreditforening og dette ville kunne kaldes en 

virkelig kundevenligt produkt. Men der er mange barrierer for at dette kan lade sig gøre, mange 

huse er så belånte at der ikke er plads til mere belåning i huset.  

 

(36.10) 

Forklaring af forskel på enfamilieshuse og parcelhuse.  

 

(43.13) 

Jeg mener at man skal omdefinerer dagsordnen, det er ikke energi der skal måles og mærked det er 

CO2-udlendningen. Et hus skal CO2-mærkes –hvor stor en CO2-udledning giver det anledning til. 

Hvis den er minimal eller nul, skal dette hus så samtidig tvinges til at blive pakket ind i isolering? 

Hvis man skal have folk med på denne her, så skal folk kunne opbygge en tryghed omkring sig og 

selv bestemme og hvis de har orden i deres CO2-regnskab, så skal det være begrænset hvad 

samfundet skal stille af krav. Men der er vel noget af det der kommer til debat i den kommende tid. 

Folketinget sidder i øjeblikket og diskuterer om man kan stille krav til husets energiforbrug.  ..... 

[snak om fjernvarme/olie/forsyningskilde] 

 

(48.46) 

 

[EM i andre lande] 

Tyskland er det håndværkerne, med en kort efteruddannelse, der går ud og laver dem. Og så 

udfylder husejerne selv en masse skemaer. Danmark har jo en luksusudgave, hvor højtuddannede 

arkitekter, der laver dem. Den tyske model er langt mindre omkostningstung en den danske EM. 

Den koster jo cirka 5000 i snit.  
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EU-Kommissionen, som skal sikre at dette direktiv overholdes.... De har i november eller oktober i 

2008 diskutere hele direktivet om bygningers energimæssige ydeevne og det ligger nu i 

parlamentet, med ændringsforslag. Den EM ordning vi har nu kommer op til revision. Man kan ikke 

pålægge folk så stor en udgift når det ikke fører til noget. Den omstændighed at der kun bliver 

udfærdiget 49 % af de lovpligtige mærker, under halvdelen, en af grundene er at der ingen 

sanktioner er ved ikke at udføre dem.  ...... Så viser evalueringen derudover at EM ikke bliver brugt 

til noget som helst og at de nærmest er bortkommer eller at de ikke kan finde det 2 måneder efter. 

Derfor er der også blevet kaldt for det hemmelige energimærke. 

 

(54.35) 

[Håndværkerne mangler viden, er der andre barriere for dem?] 

De sidste par år har vi haft en byggeboom –det har været gode tider for byggebranchen og derfor 

har de interesseret sig for lange ”snakkeprojekter” eller besværlige opgaver og derfor har 

markedssituationen og byggeboomet betydet at virksomhederne ikke har prioriteret dette særligt 

højt –de er jo sat i verden for at tjene penge og de vil følge den strategi hvor de kan tjene flest penge 

og så er den ikke længere. Det er en helt central faktor. Nu hvor store dele af byggesektoren vil 

begynde at opleve tomrum, så vil de helt sikkert begynde at interessere sig mere for det her. ....... 

det der med energi og klima skulle man helst være langhåret og have en ”fjelræv” for at interessere 

sig for. Klimahensyn vil fylde mere fremover, i hvert fald i den del af markedet der omfatter 

enfamilieshuse, hvor der ikke ansættes rådgivere håndværkere. Men når vi snakker energi så har 

mange af dem forbedringsmuligheder og det vil de blive orienteret mere imod, men de bliver det 

først når efterspørgslen er der.  

 

”de [håndværkerne] bliver først interesseret energihensyn når efterspørgslen er der” man har ikke 

kunne tale energirenoveringer i gang.  

 

”Jeg mener at der først kommer gang i markedet når det offentlige går ind med nogle 

tilskudsordninger” og det kan være alt fra rentesikrede lån til rentelettede lån til deciderede lån til 

bestemte typer af opgaver fuldstændig som vi havde det i 1980’erne efter 70’ernes energikrise. .... 

det er ikke mere end en uge siden at Venstre og Konservatives ordfører meldte ud at de er rede til at 

lave forskellige former for tilskudsordninger til energirenoveringer ...og vil gøre det fordi de 

virkelig er bange for voksende arbejdsløshed, så ligesom man nu hælder en masse penge i 
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bankpakkerne, så vil man også lave nogle aktivitetspakker af forskellige art. Og der er 

energieffektiviseringer og konvertering til grøn energi og udvikling af grøn teknologi så oplagte, der 

er beskæftige til det, er er et godt klima og der er god økonomi i det og uafhængighed af 

slyngelstater, det er simpelthen det mest oplagte. ....  

(01.01.12) 

De fleste ser også nogle markeds potentialer i energibesparelser og får jo foden indenfor i nogle 

vækstbrancher der er helt enorme. Så man ville være tåbelig hvis man ikke investerede i det og i 

den forbindelse vil videnscentret komme til sin ret. De skal også først have tid til at få indsigt i dette 

område. ..... ”de økonomiske og sociale forudsætninger er ikke tilstede og det er alt afgørende” [for 

at energirenoveringerne er blevet udført]  

 

”Jeg tror at en af jeres konklusioner bliver at der skal spilles på så mange strenge og at der er så 

meget af det eksisterende der skal gentænkes af lovgivning og praksis, før at markedet begynder at 

røre på sig”.  

 

[hvor skal pengene til tilskudsordningerne komme fra] 

”regeringen har meddelt at de vil forhøje energiafgifterne og CO2-afgifter via den nye skattereform, 

der begår de den fejl at sige at pengene overhovedet ikke skal øremærkes til nogen ting, der ville jeg 

umiddelbart sige at pengene skal øremærkes til det man har kradset dem op for, nemlig at sænke 

folks forbrug af energiforbrug og CO2-udledning, så er det da naturligt at man bruger pengene til at 

gøre folk i stand til at sænke deres energiforbrug. Der forstår jeg ikke at man er så panisk at man er 

modstander af at øremærke nogle afgifter”.  

 

”En løsning som rentelettede og rentesikrede lån, dvs. at staten går ind og dækker hvis lånet ikke 

betales tilbage, det ville især være en hjælp for nogle der ikke har råd, men hvor der var nogle 

fornuftige tiltag i deres hus” så skal man ind og overveje de konkrete opgavetyper man kan låne 

penge til og hvad afdragsprofilen skal være. ... 

”I øjeblikket afprøves et hav af forskellige systemer i Europa....man kunne starte med at kigge på de 

eksisterende ordninger i andre lande og prøve at få en vurdering af dem og se hvordan vil tilpasse 

dem det danske system” Der kunne det meget vel være at man skulle starte med dem der har det 

største markedspotentiale og de mest lovende resultater. Der plejer jeg at pege på de områder der 

ikke er tilsluttet fjernvarmenettet, men bruger olie og gas.  
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Interviewguide til Jonas Møller  

1) Vil du kort præsentere dig selv og din baggrund?  

2) Dansk byggeri har som organisation meget klare holdninger til den danske politik på klima 
og energiområdet.  

a. Hvordan anskuer I jeres rolle i forhold til at flere energibesparelser gennemføres i de 
private husholdninger? 

b. Er det alene et politisk ansvar? Eller påtager I jer ansvar for at videreformidle denne 
interesse til jeres medlemmer?  

i. Hvorfor/hvorfor ikke?  

c. I hvilket omfang (udbud af kursus, information o.a.?)  

d. Kunne I gøre det bedre, hvordan?  

3) I skriver på hjemmesiden at mere effektfulde incitamenter må bringes i spil (i forbindelse 
med energieffektivisering af bygningsbestanden), hvilke? 

Videnscenter 

4) Hvilken effekt tror du det nye Videnscenter får? 

a. Håndværkerne 

b. energistandarden for de danske parcelhuse 

c. Videnscentret skal primært udvikle uddannelsesmæssig og informationsmæssige 
løsninger til byggeerhvervet. De får gavn af et nyt Videncenter for energibesparelser 
i bygninger, som Energistyrelsen netop har etableret. Til Boligejerne udvikles der 
pakkeløsninger, men hvad hvis boligejerne, ikke efterspørger disse ydelser? (det gør 
de ikke i dag) 

5) Dansk Byggeri ønsker at der etableres en energisparefond med et mål om at nå størst mulig 
energispareeffekt? 

a. Hvordan skal denne adskille sig fra det etablerede Videnscenter? 

Håndværkere 

6) Hvilken rolle spiller energirenoveringer for de danske bygningshåndværkere?  

7) Oplever håndværkerne barrierer i forhold til at udføre rentable energirenoveringer? 
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a. Hvad ser du mere generelt som den største forhindring for at flere energibesparelser 
gennemføres i den danske boligmasse? 

i. Kan I som organisation afhjælpe den nuværende situation? 

8) Der er bred enighed om, at når der laves store renoveringer af en bygning, skal der også 
tænkes på energirenoveringer, da de her kan forestås for en lille ekstrainvestering. Her er det 
vigtigt at man får lavet de rigtige investeringer, da en investering i det forkerte ofte kan være 
en spildt investering.  

a. I hvor høj grad medvirker håndværkerne til at sikre at der tænkes i 
energirenoveringer, når der alligevel renoveres? 

9) Ifølge Søren Aggerholm (P1 08-01-09) omgås kravet i BR ofte, så håndværkerne fejlagtigt 
ikke mener det er rentabelt at udføre ekstra isolering ved ombygninger. Hvordan får man 
håndværkerne til at vejlede ordentligt, så de rentable renoveringer udføres ved ombygning? 

10) Er det ekspertise blandt de danske håndværkere til at renovere de fleste parcelhuse til 
lavenergiklasse 1 eller 2 – hvorfor/hvorfor ikke.  

Energirenovering 

11) Hvad tror du der skal til for at få parcelhusejerne til at udføre de privatøkonomisk rentable 
energirenoveringer´ 

12) Hvorfor får parcelhusejerne ikke udført al rentabel renovering, når de nu kan tjene penge fra 
dag ét? 

Energimærket 

13) Hvad er din holdning til energimærket? 

a. Hvilken effekt har energimærket? 

b. kan det udvikles til at fungere bedre - hvordan? 

c. I anbefaler at energimærket skal have fokus på huse med et stort energiforbrug, 
hvordan skulle det organiseres i praksis?  

Andet 

14) Hvad karakteriserer de danske håndværksvirksomheder og hvordan adskiller de sig fra de 
lande vi normalt sammenligner os med? 
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Transkriberteret interview med Ole Michael Jensen- Seniorforsker på SBi, den 

14. januar, 2009 

Enfamilieshuse eller parcelhuse 

Enfamilieshuse inkluderer nogle gange rækkehuse og stuehuse på landet 

Parcelhuse – så tænker man på det der skete i 60’erne. De ældre kvarterer hedder ”villakvarterer”. 

Parcelhusene startede ud som stats lån huse, men blev en egentlig industri i 60’erne og 70’erne – 

parcelhusene.  

Potentiale 

Der hvor potentialet er størst er det også byggeteknisk vanskeligst (de gamle huse) 

Hvis man køber et gammelt hus, køber man også noget arkitektur. Det gør man ikke i husene fra 

60’erne og 70’erne, da der er så mange ens. Her vælger mange at give huset en ny overfrakke. I de 

gamle huse er der store potentialer, men procentuelt er de ikke så store, da de har et stort 

energiforbrug 

Der kommer nu en ny version af Wittchen-rapporten fra 2004. 

Barrierer m.v. 

Tre barrierer:  

1. Manglende interesse. Hvis man ikke har en interesse for at gøre noget, så gør man det heller 
ikke) 

2. Manglende viden om energiforbrug og besparelsesmuligheder 
3. Manglende løsninger (manglende tilgængelighed af energieffektive produkter, kortsigtede 

beslutninger) 
4. Inerti (forbrugervalg, der påvirkes af andet end provenuet ved energibesparelser samt 

frygten for det ukendte) 

Inerti 

Den 4. barriere er ”et fænomen som jeg tror man vil opleve første gang man står som 

faldskærmsudspringer, hvor lugen åbner sig, og så man tøver. Altså det der med at springe ud i det 

ukendte. Selvom man er kommet i luften og flyvemaskinen er klar og man har betalt for springet. 

Du mangler altså bare at sige så kører vi”. Den barriere oplever OMJ er svær at overvinde. Det har 

noget at gøre med at det netop er springet ud i det ukendte, hvor folk har skræk for håndværkere, er 

bange for at det er besværligt, at arkitekturen ødelægges m.v.. Dermed kan den mindste dårlige 
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undskyldning udsætte/aflyse projektet selvom man allerede har brugt tid og måske penge på 

projektet.  

 

Den anden del af inertibegrebet er at der findes andre kapitaler (symbolkapital), som har betydning 

for boligejerne. (læs rapporten). Det handler om at være en del af det sociale netværk, og det spiller 

en helt afgørende rolle. Det er en slags modefænomen, der kan skifte, hvis klimabevidstheden 

fortsætter/stiger.  

 

”Der er en tøven ved at investere penge, hvis man ikke også kan få noget symbolkapital” Her 

tænker OMJ fx på folk der isolerer taget og samtidig får lagt sortglaseret tegl på, eller som får de 

gamle sprosser tilbage, når vinduerne bliver skiftet.  

 

Inerti er kun inerti hos boligejerne og ikke i systemet. Inerti i systemet ville være en anden type 

inerti. Hvis håndværkerne står bl.a. for en del inerti, der ikke altid ønsker at ændre på deres 

vaner/traditioner. 

 

Der mangler desuden forbilleder for hr. og fru Jensen for at de tør springe ud i det.  

Håndværkerne/videncenter 

Videncentret henvender sig til håndværkerne. Viden findes allerede hos rådgivere, men kommer 

ikke i spil. Håndværkerne har tradition og leverandører, de stoler på, som gør at de tøver med at få 

rådgivning, og de er dermed en del af vidensbarrieren.  

 

OMJ har selv været med til at lave ansøgningen. Det er henvendt til eksperterne 

(håndværkere/entreprenører) allerede i udbuddet. Alle ved at en stor det af boligejerne går efter 

ekspertviden, og derfor kigger de med over hjemmesiden, og derfor bliver der også noget for dem 

på hjemmesiden, så det også får en effekt for de private. 

 

Ideen er at centeret skal være aktiv for at få viden ud til håndværkerne og at håndværkerne kan 

kontakte centeret for at få viden. 
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De skal lave pakkeløsninger – men ikke være entreprenør. OMJ tror man vil gå meget langt for at 

være fødselshjælper til at lave ”partnerskaber” og erfaringsgrupper. Man har allerede fundet et jysk 

entreprenant byggefirma, der tilbyder en totalløsning. Han kan bruges som løftestang til at få andre 

firmaer til at tilbyde det samme. 

 

ESCO 

Der er ikke rigtig nogle ESCO-løsninger i DK. Det skyldes nok mest Peter Brixtofte, da det lugter 

lidt af det samme. Det får nok en rene 

 

Man kunne godt forestille sig ESCO-ordninger for parcelhuskvarterer, hvor husene er forholdsvis 

ens. På den måde kan de gå næsten samlebåndsagtigt til værks. Det er nok mere sandsynligt at det 

kan virke på denne måde end ved enkeltstående parcelhuse. Man kunne evt. lave en statsgaranti for 

at energipriserne ikke falder, så ESCO-firmaerne ved hvad de har at gøre med.  

 

DI har lavet en bog om 1000 ESCO-løsninger. Den hedder sælg energiservice frem for isenkram 

eller noget i den stil. Søg i elfosk-databasen. Den kom før jul 2008 

Energimærket 

Energimærket skal sættes i spil, og folk og håndværkere ved ikke at det kan bruges til noget. 

Evalueringen af EM, der bygger på AKF, siger at de ikke kan se nogen forskel på… De har set på 

gasoplysninger fra 4000 husstande, og tjekket om forbruget er gået ned i de huse der har et 

energimærke, men OMJ har kun set et udkast til rapporten.  

EM er et EU-krav, og i Danmark fik vi mærket allerede i 97 eller deromkring. Danmark havde 

meget at skulle have sagt i udfærdigelsen af mærket i EU-regi. Kirsten Ingelund og OMJ har lavet 

en artikel om de forskellige trin i energimærket (trappetrin). Danmark er på øverste trin, med et 

beregnet (objektivt) forbrug: adfærden er forskellig fra familie til familie, men energimærket er ens.  

 

Gamle huse bruger ofte mindre energi end energimærket siger, mens nye huse bruger mere energi 

end mærket. Det skyldes at man sjusker mere med energien, når man har et godt isoleret hus. Man 

kan også se dette ved renoverede gamle huse, hvor det faktiske forbrug pludselig bliver højt. 

Halvdelen af en beregnet besparelse sættes overstyr i komfort. 

 



  

 120

EM kommer nok med i ejendomsmæglerannoncer i det næste direktiv. EM kan virkelig komme til 

at betyde noget, når/hvis energipriserne over en længere periode bliver høje, da energiforbruget 

dermed kommer til at betyde noget for huset pris.  

 

Huse er generelt ringere end ejerne tror.  

 

EPBD er ved at blive renoveret. Her kommer det nok med at huse skal have et energimærke i 

ejendomsmæglerannoncer.  

 

Mærket bliver ikke altid lavet. Jo længere man kommer ud i provinsen, jo mere handles der uden 

energimærke.  

 

Mærket bliver alligevel ikke rigtigt brugt, og det er dyrt. Det skal i spil, ved fx at skilte med det, ved 

at beskatte husene på baggrund af energimærket eller lign. Dette kan godt lade sig gøre, selvom det 

ikke er alle huse der har et mærke. Man kunne fx give alle huse et foreløbigt mærke på baggrund af 

statistik om husene (alder, type, areal, antal etager m.v.). De huse der har gjort ekstra, kan så klage 

over mærket – det bliver måske et kæmpe bureaukrati, men det er muligt.  

 

Potentialet i mærket er ikke udnyttet. Det kan sætte besparelser på skinner ved at det bliver udnyttet. 

Hvis det bliver et skatteelement, vil folk hele tiden tænke over hvordan de rykkede en klasse op, og 

dermed spare lidt i skat. Det vil få folk til at tænke over energibesparelser, og dermed sætte meget i 

gang. 

 

Det er vigtigt at skabe synlighed om mærket. Det gør man ved: Annoncer, kampagner, skat. Hvis 

folk bliver opmærksomme på mærket, går de måske i gang, men det kan godt være at det ikke er 

nok, da de til sidst ikke tør tage springet ud i det ukendte. 

 

Synlighed ligger på trin 0, hvor folk skal vågne op. BR ligger til sidst på trappen, som sætter direkte 

krav til bygninger (komponentkrav eller 25-25 kravene uden det rentable element).  

 

Energimærket skal bare knyttes an til governance samt synliggøres for at få det til at virke.  
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EM bliver ikke fjernet uanset om vi kan lide det eller ej. Vi må derfor se at få det til at virke.  

BR 

Man har forsøgt at lave BR-krav til renoveringer (25-25). Men det virker ikke, da det skal være 

rentabelt. Det er meget subjektivt, og i de fleste tilfælde kan man hvis man vil argumentere for at 

det ikke er rentabelt. Det er hjulpet frem af den inerti der hersker hos konservative håndværkere.  

 

Nedrivning af huse 

Der er ikke regnet på hvornår man skal rive huse ned fordi de er i energimæssig dårlig stand. Hvis 

man tænker med et livscyklusperspektiv, så bliver alle materialer, der er i et hus genbrugt, så der 

næsten ikke er noget affald fra bygninger.  

Stuehusene på landet uden hulmure er simpelthen for dårlige. Det kan ikke betale sig at renovere 

dem. De har derfor store potentialer, men i praksis er potentialet der måske ikke, for de kræver en 

stor udvendig renovering, hvilket ikke er interessant, da husene simpelthen er for små. 30’er husene 

kan nogle gange også væltes ud fra en energibetragtning, men man kan ofte komme langt i disse 

huse.  

 

Renovering til at overholde BR 

Det bliver vanvittigt dyrt at renovere de gamle huse. Rockwool har forsøgt at renovere et hus i 

Køge, og det viser sig at det er vanvittigt dyrt at gøre det. Med en samfundsøkonomisk betragtning, 

så kan det være interessant for staten at give tilskud til ældre ejendomme så det også bliver 

privatøkonomisk attraktivt. På den måde kan det blive billigere for staten end at købe kvoter.  

 

Direktivet 

Der er kommet et nyt udkast der er sendt i høring. SBi er med i fodnoterne 4 steder. De regler, som 

kommer i direktivet skal implementeres i DK, som måske kan give små justeringer i det danske 

energimærke. Fx om ejendomsmæglerannoncer og vægtning af energiformer. Det bliver nok 

vedtaget til sommer. Det er et embedsmandsværk, så der er ikke så meget at diskutere for 

politikerne.  
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Interviewguide til med Ole Michael Jensen 

 

Vil du kort præsentere dig selv og din baggrund? 

Rentable energibesparelser 

Hvorfor får parcelhusejerne ikke udført al rentabel renovering, når de nu kan tjene penge fra dag ét? 

Rentable energibesparelser i parcelhuse. 

- Hvor stort er potentialet for rentable energirenoveringer i de danske parcelhuse? 
- Hvordan tror det sikres at disse besparelser udføres? 

 

Skal der være en grænse for hvilke huse man skal renovere og hvor går grænsen? 

- Er det når det er rentabelt? 
- Er det ved en given energiklasse, som alle huse bør overholde? 
- Bør man rive de huse ned, som ikke kan overholde en lavenergiklasse (og som heller ikke er 

fredede eller bevaringsværdige i kl. 1).  
Inerti 

Hvordan forstår du begrebet inerti? 

- er det kun for den enkelte parcelhusejer eller er det for hele systemet 
- Bygger begrebet på andre teoretiske overvejelser 

 

Hvad tror du der skal til for at få parcelhusejerne til at udføre de privatøkonomisk rentable 

energirenoveringer? 

Der er bred enighed om, at når der laves store renoveringer af en bygning, skal der også tænkes på 

energirenoveringer, da de her kan forestås for en lille ekstrainvestering. Her er det vigtigt at man får 

lavet de rigtige investeringer, da en investering i det forkerte ofte kan være en spildt investering. 

Hvordan kan det sikres at boligejerne  

1) udfører denne energirenovering i forbindelse med anden renovering ? 
2) at de får udført den rigtige renovering ? 

 

Mener du det er et samfundsmæssigt eller privat ansvar at nedsætte energiforbruget i de private 

husholdninger, som står for 40 % af den danske CO2? 

 

Energimærket og anden regulering 

Hvad er din holdning til energimærket? 

- Hvilken effekt har energimærket? 
- kan det udvikles til at fungere bedre - hvordan? 
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Halvdelen af husene er i dag energimærket. Vil det være en god idé at fortsætte med denne 

mærkning, selvom det ifølge den nye rapport fra bl.a. Klima- og energiministeriet er 15 gange for 

dyrt at lave dem? 

 

I dag gennemførers der meget få energirenoveringer. Mener du der bør reguleres mere for at 

gennemføre flere energibesparelser/renoveringer? 

- Eller kan energimærket stå alene, som det gør i dag? 
- Flere argumenterer for yderligere stramninger i BR, er du enig heri?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Enfamiliehuse er meget forskellige og derfor meget svære at regulere, ser du en løsning på 

dette? I så fald hvilken? 
- Kunne man tænke sig at energibesparelser i private husholdninger blev en del af den 

kvotebelagte sektor (Kyoto aftalen)? Ville dette være en bedre løsning? Hvorfor/ Hvorfor 
ikke? 

 

Videncentret 

Hvilken effekt tror du det nye Videnscenter får? 

- For håndværkerne 
- For energistandarden for de danske parcelhuse 
- Videncentret skal primært udvikle uddannelsesmæssig og informationsmæssige løsninger til 

byggeerhvervet. De får gavn af et nyt Videncenter for energibesparelser i bygninger, som 
Energistyrelsen netop har etableret. Til Boligejerne udvikles der pakkeløsninger, men hvad 
hvis boligejerne, ikke efterspørger disse ydelser? (det gør de ikke i dag) 

 

Tror du der vil blive efterspørgsel til Videncentrets pakkeløsninger? Hvordan forestiller du dig de 

kan fungere i praksis 

Er Videncentret en del løsningen, der kan sikre at inertien overvindes, så energibesparelserne i 

parcelhusene gennemføres?  

 

Håndværkerne 

Boligejerne skal overvinde barrierer/inerti for at få lavet de rentable energibesparelser. Hvordan ser 

det ud for håndværkerne? Hvilke barrierer har de for at udføre energibesparelserne? 

 

Ifølge Søren Aggerholm (P1, 08-01-09) omgås kravet i BR ofte, så håndværkerne fejlagtigt ikke 

mener det er rentabelt at udføre ekstra isolering ved ombygninger. Hvordan får man håndværkerne 

til at vejlede ordentligt, så de rentable renoveringer udføres ved ombygning? 
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Er det ekspertise blandt de danske håndværkere til at renovere de fleste parcelhuse til 

lavenergiklasse 1 eller 2 – hvorfor/hvorfor ikke. 

Andet 

Kan du hjælpe os med nogle definitioner: 

- Enfamiliehuse vs. parcelhuse 
- Stuehuse 
- Energistatistikken snakker om enfamilieshuse og etageejendomme. Hvordan tror du 

rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse puttes ind i disse to kategorier? 
 

Hvordan fik du de energimærker der dannede baggrund for din inerti/barriere-undersøgelse? 

 

Du skriver i din undersøgelse at det ikke er muligt at spørge direkte ind til hvilke barrierer folk ser 

for at få energirenoveret deres hus. Hvordan spørger man så ind til hvilke barrierer de oplever? 
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Bilag D 

Telefoninterview med Per Hindsgaul - energirådgiver hos Dong Energy, den 

24. juni, 2009. [verificeret via e-mail korrespondance] 

Cleantech 

 Dong Energy har siden midten af maj måned 2009, tilbudt deres kunder en energirådgivning – 

kaldet cleantech, omkring energirenovering af de private husstande. Rådgivningen foregår således 

at når kunde tager kontakt til Dong Energys energirådgivere, vurderes kundens behov på basis af en 

telefonsamtale, der leder rådgiveren frem til problemet. Dette sker ofte ved hjælp af kundens egen 

viden om deres bolig – områder med træk, utætte vinduer osv. Samt med oplysninger fra 

energimærket og tilstandsrapporten, samt bygningstegninger og BBR-register. Efterfølgende tager 

Dong Energy kontakt til sine tilknyttede håndværksfirmaer, og på baggrund af tilsyn, udarbejdes et 

uforpligtende tilbud til kunden. Dong Energy rådgiver kunden om lavenergivinduer, isolering og 

varmepumpe, men overvejer at udvide Cleantech – konceptet til også at omhandle andre 

energikomponenter. 

 Kunden kan på denne baggrund låne mellem 15.000 og 250.000 kr. af Dong Energy, til at forestå 

denne energirenovering. Ved udlån stiller Dong Energy meget få krav til kunden:  

• Der kræves ikke sikkerhed/pant i huset 

• Kunden vurderes via lønsedler og årsopgørelser for hele husstanden 

• Kunden skal have boet i sit hus minimum i et år 

• Der kræves tilmelding til PBS, samt aflevering af sidste PBS oversigt 

• Tilbagebetalingstiden er op til 10 år 

• Oprettelsesgebyr 3 % af lånerammen, og minimum 1500 kr. 

• Lånet kan frit indfries uden omkostninger 

• ÅOP21 er vurderet på en låneramme er 9,9 % før skat og 6,7 % efter skat. 

Dong energy ser denne totalløsning som god forretningsmulighed, da det er et marked med omkring 

2 mio. potentielle kunder - nemlig de private boligejere, hvor Dong energi i øjeblikket er de eneste 

udbydere af denne form for energirådgivning. Og de oplever en rimelig efterspørgsel efter denne 

                                                 
21 ÅOP = Årlig Omkostning i Procent. Det er beregningsmetode der gør det muligt at se alle omkostningerne ved et lån 
(gebyrer, årlige renter osv.) i en samlet procent –der gør det muligt at sammenligne forskellige lån.  
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type af totalløsninger. Derudover kan denne form for energibesparelser anvendes som en del af det 

energisparekrav som forsyningsselskaber er blevet pålagt at bespare hos slutbrugeren via 

energiaftalen 2005.    

Dong energy ser Cleantech som et tilbud til kunden der gør det lettere for kunden at få 

energirenoveret sit hus. Ud over den uforpligtende rådgivning og et tilbud om energirådgivning, får 

kunden samtidig sikkerhed for at håndværkeren udfører et til fredstillende stykke arbejde.  Dong 

energy stiller nemlig betingelser op forud for sit samarbejde med håndværkerfirmaerne.  Og netop 

uoverskueligheden med at finde den rigtige håndværker og den rigtige rådgivning vurderes at være 

et stort problem for husejeres bevæggrunde til at få energirenoveret deres huse. Derfor kan kunden 

ved hjælp af cleantech slippe for en masse bøvl, dels med mistilliden til håndværkerne og dels med 

at finde de rigtige håndværkere. Dong energy kan derfor stå som garant for at energirenoveringen 

bliver nem og uført ordentligt.  

 

Telefoninterview Jørgen Søndermark – projektleder for projekt Energiparcel, 

Realea, den 18. juni, 2009 [Verificeret via e-mail korrespondance] 

 

Formålet med projekt Energiparcel er at få udarbejdet nogle demonstrationseksempler, der kan få 

boligejerne i Danmark til at energirenovere deres parcelhuse, i langt højere grad end det er tilfældet 

i dag. Der er udarbejdet meget få demonstrationseksempler i Danmark og ét af disse kom til at koste 

usandsynligt meget, hvorfor der er behov for nye demonstrationseksempler. Da disse kan have en 

afgørende effekt i forhold til at overvinde forskellige barriere som de enkelte boligejere måtte have 

forud for energirenovering af deres parcelhuse.  

Det er vigtigt at oplysningerne omkring fordelene ved energirenovering ikke blot kommunikeres 

skriftligt, men også findes som konkrete sanselige erfaringer, der videreformidles fra den ene borger 

til den anden. Derfor har projekt Energiparcel ikke blot købt 4 parcelhuse, men har også fundet fire 

testfamilier som har indvilliget i at bo i demonstrationshusene, i minimum tre år, hvoraf den første 

år er før, og de følgende to er efter energirenoveringen. Således skal testfamilierne funger som 

kommunikationsformidlere af de konkrete erfaringer med projektet. Det forventes således at 

erfaringerne har en stor mulighed for at blive kommunikeret ud i langt større omfang end tidligere, 

hvilket underbygges af at projektet allerede nu har haft stor mediebevågenhed.   
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Men ud over behovet for de gode eksempler, er der også en erkendelse af at energirenovering oftest 

er en kompleks proces der kræver mange forskellige håndværkertyper, der skal inddrages i 

processen på forskellige tidspunkter. Kompleksiteten i en sådan proces efterlader over en ½ million 

bygherrer (parcelhusejere) i en meget meget vanskelig beslutningssituation, der kræver mere viden 

end den almindelige boligejer besidder. Måske derfor bliver beslutningen om energirenovering 

uoverskuelig at træffe og tilsidesat for andre prioriteringer i dagligdagen.  Derfor har Projekt 

Energiparcel samtidig fokus på at forsøge at facilitere udviklingen af forskellige pakkeløsninger 

henvendt til de enkelte parcelhusejere. Således har udviklingen af pakkeløsninger, det været 

opstillet som kriterium i udbudsmaterialet til entreprenørvirksomhederne og dette projekt forventes 

i dette henseende at fungerer som basiserfaringsudvikling af denne type pakkeløsninger.  

 

Telefoninterview med Jørgen Stachahn - informationsmedarbejder i 

Videnscenter for energibesparelser i byggeri, den. 26. marts, 2008 [verificeret 

via e-mail korrespondance] 

 

Videncentret åbnede den 1. januar 2009, og skal stå for at indsamle konkret og praktisk viden om 

energibesparelser i bygninger og at videreformidle denne viden, særligt med fokus på 

byggebranchens professionelle aktører. Dette skal ske bl.a. via rådgivning, uddannelse og udvikling 

af pakkeløsninger til både professionelle og private aktører.  

Vidensentret er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 og varetages af et konsortium 

under Energistyrelsen, bestående af flere vidensinstitutioner, herunder SBi, Teknologisk institut 

m.fl. Videnscentret er dagligt bemandet af tre medarbejdere og én leder, men er lokaliseret i 

teknologisk instituts lokaler og kan derfor trække på de cirka 800 medarbejderes mere specifikke 

viden.  

Centret er i opstartsfasen og der er en vis træghed i systemet før byggebranchens aktører opdager 

centrets eksistens. Men håndværkere har i dag fokus på energibesparelser og vil derfor opsøge 

denne viden. Centret kan komme til at fungere som en form for officielt blåstempling af forskellige 

standardløsninger til de private boligejer. Allerede nu er der udviklet en standardløsning, der er i en 

form for prøveperiode hos udvalgte håndværkerne. Godkendes løsningen af håndværkeren bliver 

den tilgængelig på hjemmesiden, hvor den frit kan hentes.  
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Telefoninterview med Niels Sørensen - informationsmedarbejder i EU-

oplysningen, den 16.marts, 2009. [Verificeret via e-mail korrespondance] 

 

Betænkning til EPBD har ikke været til endelig afstemning i Europa-parlamentet, men forventes at 

blive diskuteret i starten af maj måned, 2009. Efterfølgende skal Rådet bearbejde de nye 

ændringsforslag, hvilket forventes påbegyndt i starten af juni måned, 2009. Efterfølgende skal der 

opnås konsensus omkring hele ændringsforslaget mellem Rådet (af klima og energiministre) og 

Europaparlamentet, før ændringsforslagne endelig kan vedtages –og så har Kommissionen ret til at 

trække forslaget tilbage, hvis de mener at forslaget har ændret sig for meget i forhold til det 

oprindelige. Der vil der nå at ske et skifte i formandskab fra det nuværende Tjekkiske til Svensk 

formandskab, hvilket kan få betydning for gennemførsel af ændringsforslagne.  

 



  

 129

Bilag E 

Oplysninger om Rockwools eksempelrenovering i Næstved 

The results of the calculation were that the overall energy performance of the house has increased 

from 272 kWh/m2 year before the renovation and to109 kWh/m2 year after the renovation. The 

Danish building regulation requires a maximum energy performance of 89 kWh/m2 year for a new 

building of this size.  

 

Most of the reduction was achieved by improvements of the building envelope, which also had the 

consequence that the temperature in the heating system could be lowered and the heat loss from the 

system there by reduced.  

 

However the family has chosen to improve the comfort in the building by installation of 2 roof 

windows in the living room and installation of a circulation pump on the hot water. If taking these 2 

figures into account the energy performance of the building is reduced to121 kWh/m2year. 

 

Energy measure Energy 

saving 

(percentage 

of total 

Insulation of building envelope 26 

New windows 26 

Ventilation (tightning of building 

envelope and mech. ventilation with 

heat recovery) 

23 

New boiler 20 

Low temperature operation of heating 

system 

5 

  

Total energy saving 100 % 

Figure 1 Achieved energy saving (percentage of total) 
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The figure shows that insulation it self stands for 26 % of the energy saving. In addition to this due 

to the higher insulation level it is possible to reduce the operation temperature of the heating system 

which adds to the reduction of the consumption. Further also parts of the energy saving gained by 

the ventilation system is caused by the better insulation and the improvements of the air tightness of 

the building. Approximately has of the total energy saving is achieved by the insulation of the 

building envelope. According to the Danish energy labelling scheme the energy performance has 

increased from level F to level C. 

 

Historical values can always be expected to vary from year to year due to changes in consumer 

habits and in weather conditions. The historical data showed the following gas and electricity 

consumption in the house in the last 5 years before the renovation: 

 

  Gas  Electricity 

2000/01:  3.028 m3  8210 kWh  

2001/02:  3.142 m3 7686 kWh 

2002/03:  2.830 m3 8026 kWh  

2003/04:  2.880 m3 7121 kWh  

2004/05:  3.101 m3  6286 kWh  

Average:  2.996 m3 gas 7465 kWh electricity 

 

In addition to this consumption the house owner estimates that on average about 4 m3 of wood was 

used in the fire stove. The above mentioned consumption has not been adjusted for differences in 

weather conditions. This of course explains some of the differences in consumption from year to 

year. However also differences in consumer habits from one year to another influence on the 

variations in consumption.   

 

On basis of data from the governmental Danish Energy Agency [14] the CO2 emission of the house 

has been calculated over the years. Figure 2 shows how the emission has decreased over the years.  
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Yearly CO2 emission 
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Figure 2 Decrease of CO2 emission. Approximately the family have saved 5 ton CO2 per year. The CO2 emission from 
heating and hot water has decreased by 60 %!  

Conclusion 
The total savings in the house has been evaluated in the project and the results are shown in the 

figure.  

 

Reduction Absolute 

reduction per 

year 

Percentage 

Gas consumption for heating and 

hot water 

1500 m3 50% 

Electricity consumption for 

heating and hot water 

2100 kWh 100% 

CO2 emission 5 ton 60% 

Yearly energy costs for heating 

and hot water 

2400 Euro 57% 

 

 

 

At the same time the building comfort has been improved by more comfort: 

• Circulation of hot water 
• New windows in the roof 
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• No use of the fire stove after the refurbishment (contribution to the energy consumption in the 
situation before the renovation has not been taken into account).  

2 degree higher indoor temperature after the renovation and a reduction of 

temperature variations over time Building envelope - U-values 

The result of the renovation was the following improvements of the U-values of the building 

envelope 

  

U-values Before  After  

Facades Thickness 

of 

insulation  

Average 

U-value 

W/m2K 

Thickness 

of 

insulation 

Average 

U-value 

W/m2K 

Brick walls (facades)  75 mm  

0,53 

175 mm  

0,19 Brick wall (gable at the car port)  75 mm 225 mm 

Light facades 200 mm 300 mm 

Windows - 2,81  1,05 

Roof (ceiling to the ridge) 100 mm 0,41 445 mm 0,09 

Roof (flat ceiling) 300 mm 0,12 300 mm 0,12 

Figure 3 U-values before and after the renovation. [1]. 
 

As seen the U-valu es has improved very much due to the insulation.   

Estimation of energy upgrade costs 

The total price of the project was app. 900.000 Dkr (App.120.000 €) including all taxes. Only about 

480.000 Dkr (App. 64.000 €) is due to the energy upgrade. The details of the costs of the project is 

shown on the next page.  

 

The following shows an estimate of the additional costs for energy efficiency upgrade when done it 

in combination with normal maintenance or renovation. The estimate is based on the prices in the 

specific offer from the construction company (fixed price autumn 2006). Most of the work required 

intensive use of labour. The costs of building materials in the project are low compared to the costs 

of labour. 

 

 In the estimate it is assumed, that  
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• The roof had to be changed any way. Additional costs to increase the insulation thickness are 
estimated to ¾ of the total price for the works on the roof mostly related to the manpower used for 
the construction of a new roof.  

• The exterior cladding on the light facades had to be changed. Additional costs to increase the 
insulation thickness in the facades are calculated to ¾ of the total price for the works on the 
facades.   

• The boiler was old and had to be changed. The building regulation, [6], requires the use of very 
efficient boilers. No extra costs are calculated. 

• The windows had to be changed since they were punctured. Low energy glazing is now standard 
in Denmark so there would be no extra costs. No extra costs are calculated. 

• The balanced ventilation system was installed for comfort reasons only. To meet the requirements 
in the building regulation only upgrading of the existing exhaust ventilation was necessary.    

 

Further it is assumed, that the brick walls have a very long durability which means that to wait for 

an energy upgrade of these until they need maintenance would be meaningless. All costs to insulate 

the brick walls are included in the total energy upgrade costs.  
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Construction costs in total and estimated extra costs due to the 

energy upgrade of the building.  

Total 

costs 

 

 

 

DKr  

Hereof 

Energy 

upgrade 

costs 

(estimate) 

DKr 

 

Main enterprise: meetings, administration 

Extra: none  31.000 

 

0 

 

Building Site: establishment, waste handling 

Extra: none 18.000 0 

 

Foundation: remove of plants etc. Excavation of the ground  

Extra: all  26.000 

 

26.000 

 

Masonry works: Insulation - brick facades.  

Extra: all except render on wall in the garden 63.000 

 

53.000 

 

Carpenter: Renovation of roof, facades and windows. 

Extra: New insulation of the roof and facades, tightening of lofts, 

insulation of gavels.   579.000 

 

340.000 

 

Plumber: New gas boiler and ventilation system including 

ventilation ducts 

Extra: Establishment of exhaust ventilation 137.000 

 

34.000 

 

Electricity: Minor works 

Extra: different minor works 14.000 

 

5.000 

 

Painter: facades and renovated windows 

Extra: facades 29.000 

 

22.000 

 

Other: 4.000 1.000 

 

Total incl. 25% VAT, DKr 

(Total incl.  25% Vat, Euro) 

901.000 

(120.000) 

 

 

481.000 

(64.000) 
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Figure 4 Table of costs of the renovation - total costs the renovation and estimated costs due to energy efficiency 
measures 
 

The total costs were surprisingly high compared to the expectations. The explanation is probably 

that construction costs – and specially carpenter costs – were very high at the time for the project. 

The prices seem to have been more that 10% higher than normal see Figure 5 . 

 

Further - it was made clear to the constructers, that the project was a demonstration project and that 

there would be focussed on quality and correct execution. Also this can have contributed to a higher 

price.  

 

 

  
Figure 62 Construction costs were extraordinary high in the end of 2006 due to "overheating" of the market. It is 
estimated that the costs were app. 10% higher than “normal”. 
 

Finally also the fact the more of the techniques were new to the craftsmen might have influenced on 

the costs and the costs might stay high until the new solutions are fully implemented on the market 

and the craftsmen are used to them.  

 

Another issue of concern is the lack of good standard solutions which means that contractors have 

to invent new solutions every time. There is a market need for an easy and more systematically 

access to good and efficient solutions for building renovation. This will also reduce the risk for 

mistakes and thereby improve the quality of renovation projects.   

 

Construction period Q4 2006 
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Was the upgrade economical feasible? 
It is often documented that energy upgrade of existing buildings is one of the most economical 

feasible ways for the society to reduce CO2 emissions. However the economy seen from a private 

point of view can be different. The costs in a pilot project like this are also much more substantial 

that if the energy upgrade was a standard project. 

 

In the present case the expenses of the project were 64.000 €. These expenses can be compared to a 

yearly saving on energy of 2.400 € in 2007/08. The energy costs can be expected to increase over 

the coming years. The improvements of the building will in Denmark typically be financed by a 

credit association loan with a fixed interest rate in 30 years. Simple payback time of the energy 

upgrade is 26 years  

 

However this result is based on the present level of energy prices. No one knows exactly how the 

prices of energy will increase, but everyone expects they will increase in the coming years. The 

table below shows the payback time under different scenarios of price increase of consumer prices. 

According to the Danish Energy Agency [14] the consumer prices on energy has increased 1990-

2006 (16 years): 

 

Oil: 85.7 % 

Gas: 76.3 % 

Electricity: 68.8 % 

 

The economy of the project for the house owner should therefore be seen in light of an expected 

increase of energy costs. If we expect the energy prices for private consumers to increase as in the 

last 16 years, the simple payback time will be shorter – app. 17 years.  

 

The costs for the renovation should be seen not only in an economical sense. The family was also 

motivated by the fact that the indoor climate has been improved in the house. These benefits would 

not have been achieved, if the energy upgrade had not taken place.  
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