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Dødvægtstab ved tilskudsordning til energirenovering af boliger  

 

"Dødvægt" ved tilskudsordninger betegner det forhold, at en del af de støttede projekter ville 

være blevet gennemført uden eller med et mindre tilskud. Dødvægt betegner derfor de til-
skudsmidler, der ikke isoleret bidrager til at fremme det støttede, men i stedet overkompense-

rer modtagerne i forhold til, hvad der vil være privatøkonomisk rentabelt. 1 

 
Der er betydelig usikkerhed ved vurdering af dødvægtstabet, idet det afhænger af en lang 

række omstændigheder.  

 
I forbindelse med tilskudsordning til energirenovering af boliger skønnes dog, at dødvægtsta-

bet udgør ca. 50 pct. Det betyder, at halvdelen af de projekter, der støttes af tilskudsordnin-

gen, ville blive gennemført alligevel, uanset om der er ydet tilskud.  
 

Retningslinjerne for ydelsen af tilskud vil blive fastsat ud fra hensynet til, at dødvægtstabet 

minimeres. Dette vil blandt andet blive opnået ved at sikre: 
 

 at der fortrinsvis ydes tilskud til en afgrænset gruppe af foranstaltninger ud fra en pos i-

tivliste, der indebærer en markant forbedring af energieffektiviteten, og 

 i det omfang, som EU-reguleringen tillader, vil der blive stillet energimæssige krav til 

de foranstaltninger, der gennemføres med tilskud.  
 

Det bemærkes endvidere, at tilskuddet vil blive målrettet energibesparelser, som normalt kun 

er økonomisk overkommelige i forbindelse med bygningsrenoveringer, således at renoverin-
gen udnyttes som en anledning til forbedring af energieffektiviteten. Da bygninger normalt 

kun gennemgår en omfattende renovering med mange års mellemrum, vil tilskudsordningen 

bidrage til gennemførelse af energibesparelser, der ellers i bedste fald ville blive udskudt i 
mange år, indtil næste gang bygningen skal renoveres.  

 

  
 

                                                 
1
 Det bemærkes, at der ikke er tale om et dødvægtstab, som dette begreb anvendes i samfundsøkonomiske analy -

ser, hvor det dækker over det forvridningstab, der opstår, hvis de faktiske relative priser ikke afspejler de relative 

priser, der v ille være optimale for samfundet som helhed. Det forho ld, at en modtager overkompenseres vil ikke 

stille samfundet dårligere, men betyde en omfordeling for dem, der ultimativt finansierer t ilskuddet, til dem, der 

modtager det.   


