
Faktaark:Energibesparelser og renovering

Regeringen vil…

• Fremme energieffektiviseringer i bygninger
og industrien til gavn for klimaet, beskæf
tigelsen og Danmarks styrkeposition på
energieffektiviseringsområdet.

• Sikre, at energieffektiviseringer så vidt muligt
sker i fossilt energiforbrug.

• Styrke boligejernes incitamenter til at ener
girenovere og udskifte olie- og naturgasfyr
med grønne og energieffektive varmepump
er.

• Bringe energieffektiviseringsindsatsen ind i
den digitale tidsalder ved at igangsætte et
arbejde med at samle og udstille relevante
data om blandt andet bygningers energifor
brug og energimæssige tilstand.

• Styrke energimærkningsordningen med
anbefalinger til indeklimaforbedringer, så
bygningsejerne får et endnu bedre beslut
ningsgrundlag, når de vil investere i ener
girenoveringer af boligen.

• Stille nye krav om energibesparelser i statens
bygninger frem mod 2030, så staten går
foran med det gode eksempel.

Konkrete tiltag

Grønne renoveringer af almene boliger

• Med ”Grøn boligaftale 2020”, som regerin
gen d. 19. maj har indgået med en række
partier, afsættes i de kommende år 30 mia.
kr. fra Landsbyggefonden til renoveringer af
almene boliger. Aftalen har et stærkt fokus
på energieffektiviseringer og betyder et
markant strukturelt skifte mod en grønnere
almen sektor.

Større tilskudspuljer til energibesparelser og 
drivhusgasreduktioner i boliger og industrien

• Klimaudspillet giver som led i sporene for
grøn varme og grøn omstilling af industrien
den danske energieffektiviseringsindsats et
markant løft. Det sker ved at tilføre ekstra
midler til Bygningspuljen, Erhvervspuljen
og Skrotningsordningen. Regeringen vil
udmønte puljerne, så de sikrer størst mulig
effekt.

En digital energirenoveringsindsats

• Igangsætte et arbejde med at samle og
udstille data om bygninger, herunder deres
energiforbrug, energimæssige tilstand, BBR
oplysninger mv. gennem en samlet digital
platform.

• Den nuværende energimærkningsord
ning for bygninger indeholder forslag til
renoveringer, der kan sænke bygningens
energiforbrug. Regeringen vil udvide ord
ningen med anbefalinger om tiltag, der også
kan forbedre bygningens indeklima. Det skal
øge boligejernes motivation til at foretage
renoveringer, der både reducerer energifor
bruget og giver en sundere bolig.

• Styrke rådgivningen af boligejere om ener
girenoveringer gennem BedreBolig-ordnin
gen.

Krav til statslige bygninger

• Nye krav om energibesparelser i statslige
bygninger frem mod 2030, herunder krav
om at udarbejde energihandlingsplaner.

• Dialog med kommunerne og regionerne om
energirenoveringsindsatsen.
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Effekter

• Grønne renoveringer af almene boliger reduc
erer drivhusgasudledningen med ca. 47.000 
tons CO2e og giver 2.200 fuldtidsbeskæf
tigede i 2020 stigende til 5.900 i 2021 og 
3.500 i 2022. 

• Krav om energibesparelser i statslige byg
ninger reducerer energiforbruget med ca. 
220 GWh og drivhusgasudledningen med ca. 
10.000 tons CO2e i 2030.  
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Faktaboks – Digital energirenoveringsindsats

• Der indsamles i dag en række data om bygninger, fx om varme- og elforbrug, energimærkning og BBR-oplysninger, 
som er spredt over forskellige registre. 

• Ved at samle og udstille disse oplysninger på en samlet platform, bliver det nemmere at foretage analyser af poten
tialerne for energirenoveringer. 

• På sigt kan platformen også understøtte mere fleksibelt energiforbrug i bygningerne. Det er fx en fordel i takt med, 
at andelen af fluktuerende, vedvarende energi i energisystemet øges. 

• I første omgang vil regeringen frem mod udgangen af 2021 udvikle en afgrænset prototype baseret på konkrete 
data. Prototypen skal teste potentialet ved på sigt at udvikle en digital platform, som dækker alle bygninger i hele 
landet.  

Faktaboks – Statslige bygninger

• Den statslige bygningsmasse udgør ca. 12,8 mio. m2 og omfatter blandt andet kontorbygninger, barakker, universi
teter, fængsler mv. 

• I perioden 2006-2018 er statens energiforbrug reduceret med næsten 11 pct. 

• Den eksisterende indsats udløber med udgangen af i år. 

• Med den nye indsats stilles selvstændige krav dels til de bygninger, som ejes og benyttes af den statslige forvalt
ning, og krav til øvrige statslige bygninger.
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