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Forord 

Copenhagen Economics er blevet bedt om at undersøge Green Deal ordningen i UK med henblik på at 

vurdere om hele eller dele af ordningen vil være relevant at indføre i en dansk kontekst. Det primære 

fokus for opgaven har været på Green Deals låneordning, der bl.a. knytter låneforpligtelsen til boligen og 

ikke til husholdningen.  

 

Udførelsen af arbejdet har fundet sted gennem tre spor: 

1. En undersøgelse af Green Deal i UK. Dette arbejde er primært blevet udført af Behavioural 

Insights Team gennem besvarelse af en række målrettede spørgsmål om Green Deals virke. 

2. En vurdering af eventuelle juridiske barrierer for at indføre Green Deal i Danmark. Dette arbejde 

er primært blevet udført af Horten. 

3. En overordnet økonomisk analyse af fordele og ulemper ved Green Deal i en dansk kontekst. 

Dette arbejde er blevet udført af Copenhagen Economics, som også er ansvarlig for rapportens 

helhed  
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Sammenfatning 

Energibesparelser spiller en vigtig rolle i klima- og energipolitikken både på EU og 

nationalt niveau. En række internationale studier har også peget på, at energibesparelser i 

bygninger typisk er blandt de billigste måder at reducere CO2 på sammenlignet med en 

række andre tiltag.1 Visse beregninger peger endda på, at CO2 reduktionerne kan 

realiseres helt uden omkostning for samfundet.  

 

En af grundene til, at disse lavt-hængende frugter ikke allerede er blevet realiserede er, at 

der eksisterer en række barrierer; både markedsmæssige og regulatoriske. Tre eksempler 

på typiske barrierer, der bremser rentable energirenoveringer er 1) usikkerhed og risiko 

om den faktiske rentabilitet, 2) at renoveringer bestemmes af husholdningers 

kreditværdighed og ikke projektets rentabilitet, og 3) transaktionsomkostninger og 

adfærdsøkonomiske bias.  

 

I UK indførte man i 2013 et initiativ – kaldet Green Deal – netop for adressere nogle af 

disse barrierer. Initiativet sigtede på at øge mængden af energirenoveringer i bygninger 

via en bred palet af initiativer. En række af initiativerne minder om andre internationale 

finansieringsordninger som fx det tyske KfW program,2 men Green Deal er særligt blevet 

kendt for en ganske innovativ låneordning. Denne ordning indebærer, at der optages et 

lån til at få foretaget energirenoveringer, som ikke knyttes til ejeren af bygningen, men til 

bygningen selv, uden personlig hæftelse for den konkrete bygningsejer. Det betyder bl.a., 

at ejerens dårlige kreditstatus og/eller begrænsede lånemuligheder i eget navn ikke 

bremser mulighed for finansiering. Tilbagebetalingen foregår gennem en stigning i den 

løbende forsyningsregning – som ventes at falde tilsvarende pga. energiforbedringen. 

Herudover har det den implikation, at lånet forbliver i boligen ved et ejerskifte.  

Konstruktionen skal således indebære, 1) at ejeren i hele perioden oplever en samlet 

lavere udgift og 2) långiver får betaling via et tillæg til forsyningsregning og med den 

sikkerhed at en eventuel senere ejer også er forpligtiget til at betale et tillæg til 

elregningen. 

 

Ud over låneordningen, indeholder Green Deal en indsats for at styrke infrastrukturen 

omkring at få foretaget energirenoveringer i bygninger, herunder særligt øget information 

om potentialerne herved og øget sikkerhed om rådgivning og udførsel af 

renoveringsopgaverne. Herudover indeholder Green Deal en tilskudsordning til privat 

finansiering af energirenoveringer. 

 

                                                             
1  Se fx den (in)famøse McKinsey kurve i McKinsey & Company (2010), eller Copenhagen Economics (2012), Multiple benefits 

of Energy Efficient Renovation of Buildings 
2  Se fx Copenhagen Economics (2013), der analyserer det tyske KfW program for finansiering af energirenoveringer 
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Figur Indhold i Green Deal 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics 

 

Designet af låneordningen er blevet positivt fremhævet for at adressere en række af de 

kendte adfærdsøkonomiske barrierer knyttet til energirenoveringer, men i praksis har 

ordningen ikke vist sig at være særlig effektiv. På over et år er der kun blevet godkendt ca. 

2.500 ansøgninger om finansiering gennem Green Deals låneordning, hvilket har 

modtaget heftig kritik i britiske medier og i Parlamentet. Ud over den manglende 

effektivitet, er der blevet rejst spørgsmål ved hensigtsmæssigheden af andre af ordningens 

designvalg. 

 

I denne rapport stiller vi spørgsmålet: ’Bør man lade sig inspirere af Green Deal modellen 

i en dansk reguleringsmæssig kontekst, og er der tekniske og juridiske barrierer for at 

implementere (dele af) modellen? Danmark og UK adskiller sig både reguleringsmæssigt 

og markedsmæssigt på en række område, og kloge designvalg i UK er derfor ikke 

nødvendigvis lige så kloge i en dansk kontekst. 

 

Vi vurderer, at Green Deal er lykkedes godt med følgende elementer, som også vil kunne 

overføres til en dansk kontekst: 

 Tilbyder mulighed for, at kreditbegrænsede husholdninger kan foretage en 

energirenovering, hvis denne vurderes at være rentabel. Disse renoveringer vil have 

høj additionalitet for sådanne husholdninger som (1) ejer ejendomme med begrænset 

friværdi og (2) bor i områder med en restriktiv praksis i forhold til højere belåning 

baseret på den øgede sikkerhed for kreditor, der skabes via en mere energieffektiv 

bygning. 

 Muligheden for additionelle renoveringer skal ses i forhold til, at den primære 

tilskudsordning til energirenoveringer i Danmark – energiselskabernes 

energispareforpligtelse – historisk er kendt for at opnå meget lav additionalitet i 

indsatsen rettet mod husholdninger.  

 Adresserer en række adfærdsøkonomiske bias ved, at husholdninger ikke skal afholde 

nogen initialudgift af større karakter samt i princippet ikke vil skulle afholde en 

eneste nettobetaling over lånets løbetid. 

 

Ved at undgå, at der skal foretages kreditvurderinger af husholdninger i Green Deal 

låneordningen frigøres ressourcer i samfundet til netop dette. Den stigende kreditrisiko 
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dette medfører kompenseres i ordningen ved, at långivers sikkerhed om hovedstolen 

sikres ved, at der altid findes en betaler af de løbende afdrag, så længe huset har en ejer  

 

På trods af disse positive elementer er vores konklusion, at der formentlig ikke vil være 

stor værdi i at implementere Green Deal i Danmark. Det skyldes primært fire forhold: 1) 

Mange barrierer, som Green Deal løser i UK er allerede adresseret af instrumenter i 

Danmark såsom energiselskabernes energispareforpligtelse og Bedre Bolig, 2) Der er 

strukturelle forskelle på den britiske og den danske energistandard i bygninger samt på 

lånemarkederne, 3) Green Deal låneordningen fjerner ikke kreditrisiko men flytter den, 

4) Green Deal introducerer en række nye omkostningsfulde procedurer og 

adfærdsændringer, som fordelene skal holdes op imod. Vi uddyber disse punkter 

nedenfor. 

 

Måtte man alligevel ønske at indføre Green Deal i Danmark, er det vores vurdering, at der 

vil være en række juridiske barrierer, afhængigt af den konkrete implementering, som dog 

vil kunne løses ved at skabe den fornødne lovhjemmel. Vi uddyber disse barrierer i 

sektion 2.4 i rapporten. 

Green Deal overlapper med eksisterende danske instrumenter 

Overordnet set vurderer vi, at en række af de formål, som Green Deal skal tjene i UK i høj 

grad er opfyldt gennem andre instrumenter i Danmark. Eksempelvis adresserer den 

danske energimærkningsordning allerede barrierer i forhold til ex ante usikkerhed om 

den potentielle værdi af et renoveringsprojekt. Herudover introducerer Bedre Bolig 

initiativet en række ordninger, som skal gøre det lettere og mere sikkert for 

husholdninger at få foretaget energirenoveringer – eksempelvis certificering af 

boligrådgivere, hvilket også er et af omdrejningspunkterne i Green Deal. 

 

Derudover er der en række andre instrumenter, der er rettet mod at øge mængden af 

energirenoveringer i bygninger, fx energiselskabernes spareforpligtelse og 

Boligjobordningen (som er udløbet, men overvejes forlænget). En indførelse af Green 

Deals låneordning vil i høj grad overlappe med hensigten i disse øvrige instrumenter, og 

bør som minimum tænkes ind i disse instrumenter, fx ved at tillade energiselskaber at 

indberette Green Deal forbrugsbesparelser i energiselskabernes spareforpligtelse. 

Forskel på strukturelle karakteristika 

Derudover er der forskel på en række strukturelle karakteristika mellem UK og Danmark, 

som gør Green Deal initiativet mindre attraktivt i Danmark end i UK. Dette gælder særligt 

for bygningers eksisterende energistandard og markedet for lånefinansiering. 

 

Hvor bygninger i UK i gennemsnit er blandt de dårligste i EU i forhold til energistandard, 

ligger det danske niveau betydeligt højere. Europæiske undersøgelser rangerer kun 

Sverige højere Danmark målt på U-værdier.3 Det gør et Green Deal initiativ relativt mere 

attraktivt i UK end i Danmark.  

 

                                                             
3  Association for the Conservation of Energy (2013) 
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Det danske lånemarked adskiller sig fra det britiske på en række områder, heriblandt 

særligt i forhold til realkreditmarkedets rolle i Danmark. Lånevilkårene for husholdninger  

både med og uden friværdi er i gennemsnit mere attraktive end i UK. For et usikret 

forbrugslån, som vil være den typiske konkurrent til et Green Deal lån, ligger den 

gennemsnitlige effektive lånerente i UK på ca. 10 procent, hvor den i Danmark ligger på 

ca. 8 procent. Det tilsiger, at vilkårene for et Green Deal lån i Danmark skal være 

tilsvarende mere attraktivt for at et Green Deal lån kan være konkurrencedygtigt i 

Danmark. Herudover har Green Deal lån i UK en fast rente over hele lånets løbetid. Dette 

er unormalt i UK og ses derfor som en komparativ fordel. Denne fordel vil lånet ikke på 

samme måde have i Danmark. 

Låneordningen fjerner ikke kreditrisiko men flytter den 

Som nævnt er en af fordelene ved Green Deal låneordningen, at husholdninger uden 

friværdi og med halvdårlig kreditsikkerhed i øvrigt kan foretage en energirenovering. 

Dette skyldes bl.a., at der ikke foretages en kreditvurdering af husholdningerne. Dette 

betyder dog ikke, at der fjernes kreditrisiko fra systemet; snarere tværtimod da det 

marginale projekt vil blive gennemført af en husholdning med større risiko. 

Kreditrisikoen flyttes i stedet hen til 1) de nye Green Deal-udbydere, som løber risiko ved 

manglende betaling af de løbende afdrag og 2) de eksisterende panthavere i fast ejendom, 

som løber risiko ved, at et Green Deal lån kan forringe værdien af pantet.  

 

Et eksempel: Hvis der sker et fald i boligmarkedet vil långiver med sikkerhed i fast 

ejendom tabe penge på en konkurs. En Green Deal långiver vil fortsat bevare sin 

hovedstol så længe boligen bebos. 

 

Et andet eksempel: Hvis en energirenovering viser sig ikke at være rentabel fx på grund af 

fald i energiprisen, vil dette kunne reducere en købers betalingsvillighed for ejendommen, 

da denne køber skal overtage hele hovedstolen, men kun får en brøkdel igen gennem 

energibesparelser. En Green Deal långiver vil her fortsat bevare sin hovedstol på 

bekostning af realkreditinstitutternes sikkerhed; boligens værdi. Dermed implicerer 

Green Deal låneordningen også, at lån til energirenoveringer relativt kommer til at stå 

bedre end fx almindelige renoveringer, som skal optages uden for Green Deal. 

Omkostninger ved etablering af Green Deal 

Green Deal er et ganske omfattende instrument, og særligt låneordningen vil medføre et 

behov for signifikante ændringer af processer, kompetenceopbygning hos nye aktører, og 

administrative omkostninger.  Eksempelvis vil der skulle etableres en ny infrastruktur 

som fx oprettelse af en central database og processer for indberetning mv, samt 

standardiserede arbejdsgange for behandling af låneansøgninger mellem husholdninger, 

Green Deal vejledere og Green Deal udbydere. Disse omkostninger skal ses i lyset af de 

gevinster, der vil kunne opnås gennem Green Deal.  
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Kapitel 1 

1 Green Deal – den britiske model 

1.1 Hvad er Green Deal? 
Green Deal blev lanceret i januar 2013 som den britiske regerings politiske flagskib i 

forbindelse med et mere omfattende politisk program med fokus på energibesparelser. 

Formålet var at øge energistandarden i britiske private boliger, og dermed reducere 

udledningen af drivhusgasser. Netop boliger er et vigtigt område i UK både fordi den 

britiske boligmasse står for ca. 40 procent af den samlede udledning af drivhusgasser, - 

på linje med det europæiske gennemsnit – og fordi undersøgelser har vist, at den 

gennemsnitlige britiske energistandard er blandt de dårligste i Europa eksempelvis målt 

på U-værdier.4  

 

Grundstenen i Green Deal er en innovativ låneordning, hvor borgere kan optage et 

energirenoveringslån uden at stille personlig sikkerhed. Green Deal er konstrueret således 

at lånet knyttes til boligen i stedet for husholdningen; nærmere bestemt boligens elmåler. 

Lånet tilbagebetales gennem elregningen, uafhængigt af hvem, der måtte være boligens 

beboer. Ud over at ordningen kan finansiere en boligrenovering uden at husholdningerne 

skal betale noget up-front, får långiver en anden type sikkerhed en traditionel 

pantstillelse; nemlig en forpligtelse der påhviler den husholdning, der måtte bebo boligen 

på ethvert tidspunkt. 

  

Green Deal indeholder også en simpel tilskudsordning, som primært er interessant fordi 

det er denne ordning, der har tiltrukket flest ansøgere. 

 

Green Deal ordningen er i britisk energipolitik suppleret med en yderligere ordning, den 

såkaldte Energy Companies Obligation (ECO), som i nogen grad kan sammenlignes med 

den danske ’energiselskabernes energispareforpligtelse’. Denne ordning går ud på, at 

energiselskaberne er forpligtet til at realisere energibesparelser hos slutbrugerne fx 

gennem tilskud. ECO i UK er især tiltænkt at spille en rolle for husholdninger med meget 

stor kreditrisiko samt for mindre økonomisk attraktive energirenoveringer. 

Låneordning 

Låneordningen er kernen i Green Deal og indeholder en række innovative tiltag. For det 

første optages lånet ikke af husholdningen, men i stedet af såkaldte Green Deal 

udbydere,5 som kan være energiselskaber, men også en række andre aktører. For det 

andet er lånet ikke knyttet til husholdningen, men derimod til selve boligens elmåler. Det 

vil sige, at hvis den nuværende husholdning fraflytter boligen, frafalder også 

betalingsforpligtelsen for denne husholdning. I stedet overtager den tilflyttende 

husholdning de løbende betalingsforpligtelser. Lånet har ikke pant i ejendommen, og har 

derfor ikke har forrang over for andre kreditorer, men indeholder sikkerhed idet 

låneforpligtelsen videreføres til kommende husholdninger. For det tredje tilbagebetales 

                                                             
4  Association for the Conservation of Energy (2013)  
5  Green Deal Providers  
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lånet gennem et gebyr på elregningen. Et væsentligt element i ordningen er, at den 

samlede forsyningsregning i boligerne (el og varme) i gennemsnit ikke skal stige, da 

energiforbedringerne, som minimum, bør reducere forsyningsregningen (ekskl. 

lånebetalingen) med størrelsen af tilbagebetalingsgebyret. Dette er implikationen af den 

såkaldte Golden Rule, som vi beskriver nærmere nedenfor. 

 

I Green Deal-kredsløbet er der følgende roller: 

 

1. Green Deal-assessor foretager den fysiske gennemgang af boligen og definerer 

mulige energirenoveringer, og energibesparelsespotentialet ved disse. En 

akkrediteret assessor kan fx være virksomheder, der leverer håndværker- og 

ingeniørydelser. 

2. En såkaldt Green Deal-vejleder, som er ansat, hyret eller en del af Green Deal-

assessor, hjælper Green Deal-ansøgeren med at definere en rentabel 

lånekonstruktion, der står mål med de forventede energibesparelser. Vejlederen 

anbefaler derefter konkrete energiforbedringer, planlægger låneansøgningen til 

Green Deal-udbyderen og samt hjælper med at koordinere selve 

renoveringsprocessen og de håndværkere og installatører, der bidrager hertil. 

3. Green Deal-udbyder er typisk energiselskaber, men også en række andre firmaer 

som fx forhandlere og installatører af isolering, varmeanlæg mv. Udbyderen står 

for at behandle låneansøgning til Green Deal Financing Company (GDFC). Green 

Deal-udbyderen er kreditor i forhold til lånet og har ansvaret for planen i løbet af 

dens levetid.  

4. Green Deal-installatør er en certificeret håndværker, som gennemfører de valgte 

energirenoveringer. 

5. Green Deal Finance Company (GDFC), et delvist offentligt almennyttigt 

(nonprofit) selskab, tilvejebringer finansiering af de energirenoveringer, der 

foretages af Green Deal-udbyderne, via de finansielle markeder.  

6. Elleverandører forsyner boligen med el, og opkræver betaling for Green Deal lånet 

sammen med den almindelige elregning. Betalingen kanaliseres derefter tilbage til 

Green Deal-udbyderen. 

 

I praksis kan flere roller varetages af én aktør. Håndværkere kan fx agere både som 

assessorer og installatører og også udbydere. Green Deal definerer nemlig en række 

nødvendige ydelser i forbindelse med Green Deal lån og hvilke certificeringer, der kræves 

for at varetager forskellige roller, men skelner ikke mellem hvilke aktører, der kan 

varetage én eller flere roller.   

 

En simplere måde at forstå sammenhængen i Green Deal er derfor at fokusere på aktører 

i stedet for roller. Rollerne som assessor, vejleder, udbyder og installatør overlapper i høj 

grad og kan med fordel tænkes som én aktør, der tilbyder en service, over for en 

husholdning, som efterspørger denne service og en elleverandør, der håndhæver aftalen 

mellem udbyderen og husholdningen. Dette kredsløb er afbilledet i Figur 1. 
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Figur 1 Green Deal aktørkredsløb og betalingsstrømme 
 

 
 Note:  I kategorien Green Deal udbyder har vi samlet følgende roller: Udbyder, vejleder, assessor og 

installatør 

Kilde:  Copenhagen Economics delvist inspireret af Liliegren (2012) 

Tilskudsordning 

Da Green Deal indførtes indeholdt den også en tilskudsordning; såkaldt cash-back. 

Ordningen fungerede således, at husholdningers udlæg til en energiforbedrende 

foranstaltning som fx en mere effektiv opvarmningsform eller hulmursisolering kan søges 

refunderet gennem ordningen. Den britiske regering afsatte 1,2 milliarder kr.6 til formålet 

efter ’først til mølle’-princippet. Tilskuddet var differentieret for forskellige 

renoveringstiltag således, at tilskuddet steg i takt med, hvor stor en energibesparelse et 

givent tiltag kunne ventes at indbringe. Der var ikke noget eksplicit maksimum for 

bidraget fra tilskudsordningen, men i praksis viste det sig at langt de fleste ansøgere fik 

relativt små tilskud i størrelsesordenen 2.000-3.000 kr. mens de største tilskud lå på 

omkring 10.000 kr.  

 

For at fremme brugen af tilskudsordningen udvidedes muligheden for cash-back i 

december 2013. Fx gav kunne man oprindeligt ansøge om 6.500 kr. til mursisolering, det 

største mulige tilskud, men den nye version tillod tilskud helt op til 40.000 kr.7  

 

Tilslutningen forblev imidlertid relativt lav, hvilket primært er tilskrevet en bred og 

kompliceret vifte af investeringer der dækkes, en besværlig ansøgningsproces mm. Derfor 

                                                             
6  £120 mio. er omregnet til DKK ved kurs 9,94 og afrundet, kursen er taget fra Nationalbanken.dk. Samme fremgangsmåde 

er benyttet gennem hele rapporten ved omregning af pund til kroner.  
7  Department of Energy & Climate Change (2013) 
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indførtes i juni 2014 en langt simplere, og mere gavmild, tilskudsordning via den såkaldte 

Green Deal Home Improvement Fund. I den nye ordning kunne der ansøges om 60.000 

kr. til murisolering, mens det maksimale tilskud for mere omfattende renovation var 

75.500 kr.8  

Andre elementer 

Green Deal-initiativet indeholder også en række forbedringer af infrastrukturen omkring 

energiforbedringer af boliger, herunder bl.a. inden for vejledning og certificering. 

 

Vejledning af borgere om at foretage energirenoveringer er et væsentligt element i Green 

Deal, og der er derfor iværksat forskellige tiltag for at forbedre dette. Eksempelvis er der 

introduceret en såkaldt Green Deal-assessor-funktion, som skal fungere som en slags 

totalentreprenør for husholdningen. Green Deal-assessoren vurderer 

energibesparelsespotentialet for den samlede vifte af energirenoveringer, der dækkes 

under Green Deal, på baggrund i et katalog med gennemsnitberegninger af 

energibesparelsespotentialet givet boligens nuværende karakteristika. 

 

Green Deal indeholder en række ordninger for certificering af aktører til at varetage 

rollerne, der forudsættes i Green Deal, altså Green Deal-assessor, -vejleder, -udbyder og –

installatør, således at det sikres, at aktørerne overholder en række kvalitetskrav. Dette er 

med til reducere risikoen for husholdninger og Green Deal-udbydere for at en given 

renovering ikke leverer den ventede effekt.  

Foreløbige resultater af ordningen 

Til trods for at være et flagskibsprojekt for den britiske regering, har Green Deal 

foreløbigt ikke opnået særlig stor tilslutning. Under 20.000 husstande har til og med juni 

2014 modtaget et cash-back tilskud svarende til, at kun 50 mi0. kr. ud af de i alt 1,2 

milliarder kr. var blevet udbetalt medio 2014.9 Samtidig har tilslutningen til Green Deals 

hovedfacilitet – nemlig låneordningen – været meget sparsom. Konkret havde 356.514 

fået foretaget en vurdering af deres ejendom, men kun 2.581 husstande har ultimo 

september et igangværende Green Deal lån.10 Dette ville svare til ca. 220 i Danmark, set i 

forhold til befolkningsstørrelsen. Yderligere 1.347 har fået tilsagn, underskrevet tilbuddet 

og afventer installation mv.11 Der er ikke lavet nogle undersøgelser om, hvor mange af de 

ca. 350.000, der har fået foretaget en ejendomsvurdering, der har fået gennemført en 

energirenovering uden dog at gøre brug af Green Deal låneordningen. 

 

Green Deal’s målsætning om at motivere husstande med lav energistandard har til 

gengæld vist sig i mønsteret for Green Deal-vurderinger. I forhold til den almindelig 

fordelingen af energistandard blandt britiske boligers har langt flere husholdninger i 

boliger med lav energistandard ansøgt om en Green Deal-vurdering, jf. Tabel 1. 

 

                                                             
8  Link: ’Terms and Conditions for Customers participating in the Green Deal Home Improvement Fund’ 
9  Guardian, 25. juli, 2014. 
10  Svarende til ca. 6.000 konkrete installationer, tabel 1a og 3a i Department of Energy & Climate Change (2014) 
11  Department of Energy & Climate Change (2014), s. 7.  

https://energy-saving-home-improvement-fund.service.gov.uk/Downloads/GDHIF_TermsAndConditions.pdf
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Tabel 1 Lav energistandard motiverer ansøgning om Green Deal 

vurdering 
Energimærke 1.  Green Deal-vurderinger 2.  Alle boliger (1./2.) Overrepræsentation 

A & B 1% 1% 32% 

C 12% 18% -34% 

D 52% 51% 1% 

E 27% 25% 9% 

F 7% 5% 42% 

G 2% 1% 55% 
 

Note:  Første søjle angiver fordelingen blandt det samlede antal ’Green Deal-assessments’, ca. 263.000 i juni 

2014, fordelt på britiske klassifikationer for energistandard. Anden søjle angiver en surveybaseret mål 

af fordelingen af samtlige britiske boliger blandt kategorierne for energistandard. Tredje søjle angiver 

den procentvise overrepræsentation af Green Deal-vurderinger ift. antallet den almindelige fordeling 

af britiske boliger. I surveyundersøgelserne i Department for Communities and Local Government 

(2014) findes kun meget få i kategorierne A og B, hvorfor procentmålene i denne samlede kategori er 

behæftet med væsentlig usikkerhed. 

Kilde:  Department of Energy & Climate Change (2014) og Department for Communities and Local 

Government (2014), Annex table 21 

 

For at forøge tilslutningen til Green Deal-ordningen, er tilskudsordningen blevet gjort 

mere generøs over flere omgange. Særligt var de meget generøse tilskud i den 

supplerende ordning ’Home Improvement Fund’ populære. I ordningens første måned 

udstedtes tilsagn om tilskud (’vouchers’), der udgjorde ca. 500 mio. kr. af de samlede 

midler på 1,2 milliarder kr. Den 22. juli udtalte den britiske regering, at puljen ikke ville 

blive udvidet, og de resterende midler ville være uddelt efter ’først til mølle’-princippet. 

Det betød en drastisk stigning i antallet af ansøgninger, således at de resterende 700 mio. 

kr. blev uddelt på kun tre dage, jf. Figur 2.  

 

Figur 2 Ansøgninger til Green Deal Home Improvement Fund  
 

 
 Kilde:  Department of Energy & Climate Change (2014) 
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Den store stigning i antallet af ansøgninger betød således også, at antallet af installationer 

finansieret af Green Deal Home Improvement Fund (GDHIF) ikke fulgte med antallet af 

ansøgninger, Figur 3. 

 

Figur 3 Ansøgninger efter mere generøs tilskudsordning 
 

 
 Kilde:  Department of Energy & Climate Change (2014) 

 

Ændringen af tilskudsordningen har også betydet et væsentligt skifte i typen af 

installation. I cash-back-ordningen udgjorde varmekedler langt størstedelen af 

renoveringerne, mens under GDHIF-ordningen udgjorde murisolering over halvdelen af 

renovationerne, jf. Tabel 2. Dette afspejler, at tilskuddet til netop murisolering’ steg 

væsentligt i GHIF fra 6.400 kr. til ca. 40.000 kr. 

 

Tabel 2 Forskellige typer af installationer i de forskellige 

ordninger 
  Boiler 

Cavity wall 

insulation 

Loft  

Insulation 

Micro- 

generation 

Other 

Heating 

Other  

Insulation 

Solid Wall 

Insulation 
Antal 

Green Deal 

lån 
23% 4% 10% 29% 8% 10% 17% 6.879 

Cash-back 79% 2% 5% 0% 0% 0% 13% 15.696 

GDHIF 22% 0% 0% 0% 22% 0% 55% 8.751 
 

Note:  Samlede installation op til slut oktober, for begge ordninger. Disse tal vil være højere end 

opgørelserne over hvor mange husholdninger, der har deltaget i ordningerne, da husholdningerne kan 

have fået foretaget mere end én installation. 

Kilde:  Department of Energy & Climate Change (2014) 
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1.2 Hvilke problemer skulle det løse? 
Helt overordnet set er Green Deal, og den komplementære ECO, tiltænkt at reducere CO2 

emissioner gennem energibesparelser, reducere såkaldt fuel poverty12 og reducere 

omkostningen ved at nå de britiske målsætninger for vedvarende energi.13 Bag ved disse 

mål er idéen om, at der eksisterer en række regulatoriske barrierer og markedsfejl, der 

betyder, at en række samfundsøkonomisk hensigtsmæssige bygningsrenoveringer ikke 

bliver foretaget.14 Dette retfærdiggør intervention for at overkomme disse barrierer. 

 

En ofte citeret ’markedsfejl’ i den internationale litteratur er utilstrækkelig adgang til 

finansiering for husholdninger. Normale finansieringskilder, som fx banker, er ikke vant 

til at estimere risikoen ved energirenoveringer, hvorfor de holder sig tilbage med at 

udbyde lån eller sætter renten højt. Lånets udbud og forrentning afspejler således ikke 

låntagerens betalingsevne eller projektets sande business case, og forhindrer 

energirenoveringer, der ellers kunne være rentable. For kreditbegrænsede forbrugere kan 

det også være svært at opnå lån til rentable energibesparede initiativer på trods af at de er 

forbundet med en relativt sikker gevinst, fordi lånets udstedelse er betinget på 

forbrugerens kreditvurdering. I sådanne tilfælde, reflekterer lånevilkårene således ikke 

investeringens rentabilitet, og forhindrer samfundsnyttige investeringer. 

 

En anden barriere er, at der er en række afledte gevinster ved bygningsrenoveringer som 

ikke tilfalder den pågældende boligejer, men samfundet mere bredt. Eksistensen af 

sådanne eksternaliteter vil betyde, at der renoveres mindre end der er 

samfundsøkonomisk optimalt, hvis de ikke er prissat korrekt. Eksempler på 

eksternaliteter er: 

 

 Reduktion af CO2 udledninger 

 Sundhedsgevinster fra et bedre indeklima og/eller højere temperatur, som bl.a. 

tilfalder samfundet bredt gennem lavere offentlige sundhedsudgifter 

 Reduceret partikelforurening fra kraftværker, som følge af et lavere energiforbrug 

 

En tredje type af barriere er af adfærdsøkonomisk karakter og er baseret på teorien om, 

at mange forbrugere tillægger en udgift i dag en meget høj negativ værdi sammenlignet 

med en strøm af mindre indtægter i fremtiden – selvom den samlede business case er 

positiv. Samtidig er der tegn på, at forbrugere har tendens til at tillæg små risici for stor 

vægt. Dette kan resultere i, at en billig energirenovation med store forventede gevinster 

fravælges fordi, der er en lille risiko for, at renoveringen ikke vil generere den ventede 

besparelse.15 Denne barriere forstærkes i et marked med asymmetrisk information 

mellem køber og udbyder fx om besparelsespotentialet af forskellige renoveringstiltag. 

 

En fjerde type af barriere er at det kan være forbundet med ’skjulte’ 

transaktionsomkostninger at realisere rentable energirenoveringsprojekter. Disse 

                                                             
12  I Storbritannien er fuel poverty højt på dagsordenen og dækker over, at omkostningen til opvarmning udgør en prohibitivt 

stor andel af en række husholdningers disponible indkomst til skade for husholdningens sundhed og ejendommens 

vedligeholdelsesstand. 
13  Department of Energy & Climate Change (2012a) 
14  Department of Energy & Climate Change (2012a), side 14. Se også Copenhagen Economics (2012) 
15  Det samme gælder med vurdering af fx risici for bivirkninger ved medicin, chancen for at vinde i Lotto. 
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omkostninger kan være tid brugt på at kortlægge og sammenligne forskellige tiltag og 

leverandører samt omkostningen ved at være entreprenør for sin egen boligrenovering 

inkl. de geneomkostninger det måtte have at bo i et renoveringsprojekt. Disse 

omkostninger kan meget vel være endnu mere udtalte for virksomheder.  

 

En femte type af barriere ligger i forholdet mellem hhv. udlejer/lejer og 

bygherre/boligkøber. Hvis det ikke er muligt fuldt at kapitalisere den løbende gevinst ved 

et lavt energiforbrug i huslejen eller salgsprisen for en bolig, vil udlejer/bygherre ikke 

have tilstrækkeligt incitament til at afholde omkostninger for at reducere energiforbruget 

i bygningerne. En række landes huslejeregulering reducerer netop denne mulighed for 

udlejer og for bygherre er der i UK indikationer på, at en bygnings energiforbrug er en for 

marginal parameter til at blive fuldt værdisat i forbindelse med ejendomspriser.16 

 

I dokumenterne bag Green Deal italesættes, at Green Deal primært skulle virke gennem 

tre kanaler, der knytter sig til den første, tredje og femte barriere ovenfor:17  

 

1. Forbedre adgangen til finansiering 

2. Tilvejebringe en troværdig ramme omkring renoverings-værdikæden fra rådgivere til 

udførende håndværkere 

3. Overkomme det opfattede incitamentsproblem mellem udlejer og lejer. 

 

Hvor kanal 1 og 2 eksplicit adresseres af forskellige tiltag i Green Deal, er kanal 3 kun 

adresseret gennem et forslag om, at udlejer ikke uretmæssigt må afvise en Green Deal 

renoveringsforespørgsel fra en lejer. 

1.3 Væsentlige designvalg 
Green Deal indeholder en række interessante designvalg, som evt. kan danne inspiration 

for beslutningstagere i andre lande, herunder Danmark. 

Golden Rule 

Golden Rule-princippet tilsiger, at der kun kan ydes lån og tilskud til energirenoveringer, 

der er vurderet til at være rentable. Dette sikrer i princippet, at det kun er de mest 

rentable renoveringer, der finansieres.18 Ydermere sikrer det, at låneordningen kan 

indrettes således, at den respektive husholdning ikke kommer til at mærke en eneste 

nettobetaling som følge af renoveringen, da tilbagebetalingen vil være mindre end de 

løbende energibesparelser. 

 

’Golden Rule’ er dog en målsætning og ikke en regel – på trods af navnet – og der ydes 

ingen garantier for, at den realiserede energibesparelse overstiger tilbagebetalingen. 

Dette skyldes bl.a., at den realiserede energibesparelse afhænger af en række andre 

faktorer end husets energistand, som fx beboernes adfærd som følge af den forbedrede 

                                                             
16  Department of Energy & Climate Change (2012a) side 16. Spørgsmålet om sammenhængen mellem en boligs 

energistandard og boligens værdi er væsentligt, og vi uddyber dette nedenfor i rapporten. Der er også igangsat arbejde i 

Danmark for at nærmere at afdække denne sammenhæng, se Copenhagen Economics forthcoming (2015). 
17  Department of Energy & Climate Change (2012a), side 1 
18  Dette forudsætter naturligvis at beregningen af, hvorvidt et tiltag er rentabelt er af tilstrækkelig høj kvalitet/sikkerhed. 
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energistandard (den såkaldte rebound-effekt) eller fx som følge af et fald energipriser. 

Ændret adfærd (som at skrue op for varmen) vil reducere energibesparelsen, men have 

værdi for beboeren i form af øget komfort.  

 

En anden grund til, at den realiserede energibesparelse kan være lavere end den 

beregnede er tekniske nedbrud på installationerne. I Green Deal låneordningen ydes der 

en særlig garanti for den tekniske performance af de enkelte installationer. En Green 

Deal-udbyder er forpligtet til at tilbyde at dække omkostninger til en teknisk garanti for 

en femårig periode for de enkelte installationer. Endvidere pålægges Green Deal-udbyder 

at tilbyde, at dække omkostningerne til en garanti for en 15-årig periode i tilfælde af at 

bygningen skulle tage skade som følge af installationen.   

 

For at reducere sandsynligheden for konflikter, der opstår med udgangspunkt i, at den 

realiserede besparelse er mindre end den beregnede, reduceres standardberegningen af 

energibesparelsespotentiale med en såkaldt ’in-use factor’. Eksempelvis nedjusteres 

besparelsespotentialet ved hulmursisolering med 35 procent i forhold til de beregnede 

standardværdier.19  

Lånet knyttes til en elmåler; ikke en person 

Den formentlig mest innovative del af Green Deal låneordningen er, at Green Deal lånene 

knyttes til en konkret bolig; mere specifikt til dennes elmåler. Lånets hovedstol er derfor 

ikke knyttet til en person, men tilbagebetales af den pågældende person, der måtte bebo 

boligen på ethvert tidspunkt.  

 

Lånet optages heller ikke med pant i boligen, og har derfor ingen formél forrang i forhold 

til andre kreditorer. Ved personlig konkurs af en boligejer og efterfølgende tvangsauktion, 

har Green Deal-udbyderen et kreditorkrav på eventuelt manglende betalinger, men ikke 

på lånets udestående, som andre kreditorer har. At der ikke er pant i boligen er dog ikke 

det samme som, at lånet er de facto usikret. Sikringen består i, at lånet netop er knyttet til 

en bolig, og så snart boligen bebos, overtager den nye beboer tilbagebetalingsforpligtelsen 

for den resterende del af lånet. I en situation, hvor pantets værdi reduceres (fx ved 

generelt fald i boligmarkedet eller værdien af renoveringen falder) vil kreditorer med 

sikkerhed i pant få reduceret hovedstolen, mens en kreditorer bag et Green Deal lån 

fortsat vil have sikkerhed for sin hovedstol, da den netop ikke er knyttet til ejendommens 

værdi. 

 

Tilbagebetalingen til Green Deal-udbydere foregår gennem elregningen. Den primære 

grund er, at langt de fleste husholdninger i UK er tilsluttet elnettet og dermed allerede 

betaler en elregning. Green Deal gebyret bliver opkrævet af husholdningens elleverandør, 

og dernæst videregivet til Green Deal-udbyderen. Selvom en husholdning måtte holde op 

med at efterspørge el fra nettet – fx ved at producere det fra sin egen generator – så er 

den fortsat forpligtet til at betale Green Deal-gebyret. 

 

                                                             
19  Forventede besparelser beregnes via det såkaldte RdSAP (Reduced Data-input Standard Assesment), som er en slags 

pendant til SBI’s standardiserede beregningsprogram Be10. Mere information findes i Department of Energy & Climate 

Change (2012b) 
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Der er personlig hæftelse for forfaldne afdrag. Mekanismen til at ’komme efter’ dårlige 

betalere af Green Deal gebyret er den samme, som elleverandører normalt benytter til 

dårligere betalere af elregningen, fx rykkere og inkassoopkrævninger, og i yderste tilfælde 

at lukke for strømmen.20 Elleverandøren kan dog vælge ikke at indkræve selve betalingen 

på Green Deal lånet, hvorefter det er op til Green Deal-udbyderen at opkræve sit 

tilgodehavende via almindelige muligheder for indkrævning af manglende betaling 

(inkasso) og, i sidste ende, ved retssager. 

 

Indkrævningen af den manglende betaling kan dog løbe over en længere periode, og 

Green Deal-udbyderen står i praksis over for en kreditrisiko knyttet til de løbende 

betalinger på Green Deal lånet fra den pågældende beboer. Dette er parallelt til den 

kreditrisiko, som elleverandører løber i forhold til husholdningers manglende betaling af 

elregningen. 

Den centrale database 

Et nøgledesign i Green Deal ordningen er den såkaldte ’Central charge database’, hvor alt 

relevant data for Green Deal-ordningerne gemmes. Dette muliggør administrationen af 

betaling fra el leverandøren til Green Deal-udbyderen samt bl.a. muliggør, at 

husholdningen kan skifte elleverandør uden væsentlige transaktionsomkostninger.  

Hvor er den ultimative risiko placeret?  

Som illustreret i Figur 1 ovenfor løber betalingsstrømmen, som tilbagebetaler finansiering 

fra GDCF, fra elleverandøren til Green Deal-udbyderen, via husholdningens elregning.  

  

Green Deal-udbyderen påtager sig kreditrisiko knyttet til to situationer:  For det første 

manglende løbende betalinger fra den pågældende ejer. For det andet, manglende 

løbende betalinger, hvis der ultimativt ikke er nogen, der ønsker at eje huset. 

 

Denne risiko er den primære årsag til, at – på trods af målsætningen om tilførsel af 

finansiering til kreditbegrænsede husholdninger – Green Deal-udbyderen foretager en 

kontrol af husholdningens kreditværdighed, særligt med fokus på evt. tidligere hændelser 

med manglede eller forsinket betalinger og retssager som konsekvens af disse. 

 

Hvis der ikke kan findes en køber af en bolig overtager panthaver typisk ejerskabet af 

boligen, og formodentlig derfor også Green Deal tilbagebetalingsforpligtelsen. Hermed 

påføres panthaver – i dansk kontekst typisk realkreditinstitutterne – en øget omkostning; 

ultimativt at hæfte for den tilbageværende hovedstol, hvis ikke, der kan findes en køber til 

boligen. Det er uklart i den britiske implementering, om en boligejer kan opgive sit 

ejerskab til en ejendom, og derigennem undgå at være forpligtet til at betale Green Deal 

afdrag.21 Hvis boligejer – fx et realkreditinstitut – kan bortfalde retten til boligen og 

dermed betalingsforpligtelsen, er det Green Deal udbyderen, der løber risikoen for, at 

hovedstolen aldrig bliver tilbagebetalt. 

                                                             
20 Denne mulighed er dog meget sjældent brugt, og det er ikke tilladt at lukke strømmen for visse udsatte grupper, fx 

pensionister. Analyser i UK peger på, at det at bruge strømlukning som pressionsmiddel til at opkræve Green Deal lån vil 

være politisk upopulært, se fx Arie (2012). 
21  I den hypotetiske situation, hvis boligens forventede salgspris er meget lav, kan det risikeres, at den tilbageværende Green 

Deal gæld overstiger den forventede salgspris, og det dermed kan være optimalt at bortfalde rettigheden til begge.  
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Green Deal Financing Company 

Som en del af Green Deal har man fra offentligt side stiftet Green Deal Financing 

Company (GDFC), som er et non-profit selskab. GDFC er et konsortium, der består af 

mere end 50 medlemmer fra både den private og den offentlige sektor på tværs af 

industrier. GDFC består bl.a. af flere store energiselskaber og finansielle virksomheder.  

 

GDFC’s formål er at tilvejebringe finansiering fra kapitalmarkedet og videreformidle det 

til Green Deal-udbydere uden profit sigte. GDFC-konstruktionen er sat i værk for at sikre 

en højere kreditvurdering og dermed gunstige rentevilkår for forbrugerne, end hvad den 

enkelte forbruger eller enkelte Green Deal-udbyder vil kunne opnå. GDFC har aktuelt en 

nominel udlånsrente på 6,96 procent, hvilket i høj grad afspejler den rente de kan opnå 

på kapitalmarkederne.  

 

Den rente, der møder den enkelte boligejer, bestemmes dog af Green Deal-udbyderne, 

som ventes at lægge en præmie oveni. Den gennemsnitlige Green Deal plan har indtil 

videre haft en årlig effektiv rente på ca. 8 procent, men denne afhænger af både størrelsen 

på og længden af lånet.22 Analyser i UK finder, at denne rente er ca. 2-4 procentpoint 

højere end et lån med pant i fast ejendom, men er den billigste løsning for husstande, som 

ikke har mulighed for at optage yderligere lån i deres ejendom.23 Eksempelvis har den 

gennemsnitlige effektive rente for et personligt usikret lån været ca. 10 procent og ca. 17 

procent for kreditkortgæld.24  

 

GDFC er dog ikke den eneste udbyder af finansiering til at foretage boligrenovering inden 

for Green Deal ordningen. Der findes andre støtteordninger, som også kan formidles 

gennem en Green Deal-udbyder eksempelvis som supplerende finansieringskilder til 

GDFC (top-up funding), hvis boligen har mulighed for at deltage i en af de andre 

ordninger.25 Disse ordninger er bl.a. ECO samt støtte til vedvarende 

energiforanstaltninger, som fx Renewable Heat Premium Payment og Feed-in Tariffer. 

 

Den britiske regering har leveret startkapital i omegnen af 2-5 milliarder kroner til GDCF. 

Den private sektor forventes at bidrage med ca. 140 milliarder kr. og dermed langt den 

største del af finansieringen i Green Deal.26 

Implikationer for boligens videresalgspris 

Hvorvidt en energirenovering vil blive fuldt kapitaliseret i boligens værdi og dermed 

salgspris er et spørgsmål, der har været til diskussion i mange år. I en markedsligevægt 

burde de sparede energiomkostninger over tid fra en energirenovering blive fuldt afspejlet 

i boligens værdi. Men da boligmarkedet jævnligt tilpasser sig til nye markedsligevægte 

pga. ændringer i markedsforhold som fx materialepriser og demografi, vil effekten i 

ligevægt ikke nødvendigvis være retvisende. Herudover kommer, at energiforbedringen 

kan være blevet gennemført af en husholdning med et stort energibehov, og derfor en stor 

værdi ved en bedre energistandard. For husholdninger med et mindre energibehov vil en 

                                                             
22  Se GDFC (2015)  
23  Capital Economics (2013), s. 12.   
24  GDFC (2015) 
25  Se GDFC (2013) 
26  GDFC (2014)  



Er Green Deal vejen frem for 

energirenoveringer i Danmark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

given energiforbedring have mindre værdi, og dermed resultere i en lavere 

betalingsvillighed for det pågældende hus. Ultimativt vil det være et empirisk spørgsmål.27  

 

Implikationerne for boligens videresalgspris af et Green Deal lån handler dog ikke kun 

om, hvorvidt en energirenovering kapitaliseres i boligprisen, men om den relativt 

værdisætning af en energiforbedring og det udestående Green Deal, der overtages ved et 

boligsalg. 

 

Det er nemt at vise i et stiliseret eksempel, at det at optage et Green Deal lån for at 

foretage en energirenovering ikke burde have nogen andre implikationer for 

videresalgsprisen end, hvis renoveringen blev finansieret ad andre kanaler, jf. Tabel 3.  

 

Tabel 3 Udfaldet ved videresalg afhænger ikke af 

finansieringstypen 

  

Hvor meget 

husholdningen 

betalte for at få 
energirenoveret 

Hvor meget 

værdi har 

køberen af den 

installerede 

renovering  

Værdi for køber 

af Green Deal 

gæld 

Hvor meget 

mere vil køberen 

betale for 
ejendommen 

Samlede udfald 

for 

husholdningen 

  
(husholdningens 

udgifter) 
(eksempel)   

(husholdningens 

gevinst) 

(husholdningens 

nettogevinst) 

Egenbetaling -10.000  5.000 N/A 5.000 -5.000 

Green Deal N/A 5.000 -10.000 -5.000 -5.000 
 

Note:  Eksempel som antager at renoveringen koster 10.000 kr. at installere, men at den kommende 

boligkøber kun værdisætter renoveringen med 5.000 kr. For at gøre det simpelt ignorerer eksemplet 

afskrivninger, diskontering og delvis tilbagebetaling af Green Deal lånet. Pointen er ikke, at 

kommende køber altid vil værdisætte renoveringen lavere (det kan også være omvendt), men at det 

samlede udfald for husholdningen vil være det samme uanset om der vælges egenbetaling eller Green 

Deal.  

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Arie (2012) 

 

En forskel på en Green Deal finansieret renovering og en renovering finansieret ad andre 

kanaler er, at en Green Deal renovering overholder ’golden rule’ princippet. Dermed 

signaleres til nye købere, at energirenoveringen i princippet burde være rentabel – alt 

andet lige. Hvorvidt den rent faktisk er rentabel afhænger, som nævnt, også af 

husholdningernes energiforbrug og fx udviklingen i energipriser. 

 

Green Deal har ikke være i funktion længe nok til, at der blevet lavet empiriske studier på, 

om det at have et Green Deal lån knyttet til boligen har implikationer for salget af boligen. 

Spørgeskemaundersøgelser peger dog på, at der er betydelig usikkerhed blandt potentielle 

boligkøbere om det at overtage et Green Deal lån ved boligkøb. Konkret svarede 46 

procent af de adspurgte, at et eventuel Green Deal lån skulle afvikles før de ville overtage 

boligen, og 21 procent svarede, at et Green Deal lån forbundet med en ejendom kunne 

påvirke en beslutning om boligkøb i negativ retning.28 

                                                             
27  Det første banebrydende estimationslitteratur om emnet fandt, at markedet i ret høj grad kapitaliserede værdien af 

energiforbedringer i boligpriser. Se fx Johnson & Kaserman (1983) 
28  Which.co.uk (2013) 
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Hvem har gavn af Green Deal? 

For at reducere sandsynligheden for at mange Green Deal lån misligholdes, er det tilladt 

for Green Deal udbyderne at foretage en frasortering af husholdninger med lav 

kreditværdighed. Denne gruppe har derfor ikke mulighed for at gøre brug af Green Deal 

lån. I Storbritannien anvendes kreditværdighed mere hyppigt end i Danmark, og beregnes 

bl.a. på baggrund af indkomst, udestående gæld, antal manglende eller forsinkede 

betalinger og antal retssager på grund af udeblivende betalinger. 

 

Omvendt kan velstillede husholdninger i UK enten optage lån med pant i boligen eller 

relativt billige forbrugslån, som typisk vil være med bedre vilkår end de der tilbydes 

gennem Green Deal. 

 

Dermed vil det primært være en mellemgruppe af husholdninger, som vil kunne have 

gavn af at optage et Green Deal lån jf. Figur 4. Disse husholdninger har ikke friværdi, og 

skal derfor optage forbrugslån, men har tilstrækkelig god kreditværdighed til at ikke at 

blive afvist. Lejere, som ligeledes ikke har friværdi, vil også ligge i denne mellemgruppe. 

 

Figur 4 Hvem har gavn af Green Deal lån 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics 

 

Green Deal Finance Company vurderer, at ca. 23 procent af låneansøgningerne kommer 

fra husholdninger med en så lav kreditscore, at det ellers ville være prohibitibt dyrt at 

optage et forbrugslån.29 

 

                                                             
29  GDFC (2015) 
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Bl.a. fordi at Green Deal lånene ikke tildeles husholdninger med meget lav 

kreditværdighed har UK som nævnt introduceret den supplerende ordning Energy 

Companies Obligation (ECO). Dette er en ordning, hvor energiselskaberne yder tilskud til 

husholdninger, med det sigte at renovere boliger hos husholdninger, der ikke kan 

kvalificere sig til Green Deal lån eller at finansiere energirenoveringer i boliger, der ikke 

har tilstrækkeligt potentiale til at overholde Golden Rule.30  Dette skal bl.a. ses i lyset af, 

der både kan være ganske rentable renoveringer hos kreditbegrænsede husholdninger, 

men især også i forhold til den ’fuel poverty’ debat, der kører i UK, hvor der er sat fokus 

på, at en række husholdninger ikke menes at have penge til at sikre en acceptabel 

temperatur i deres boliger.  

1.4 Fremtiden for Green Deal 
Der er i UK blevet sået tvivl om, hvorvidt Green Deal vil overleve efter 2014 – i hvert fald i 

den nuværende form. Der er mindst to usikkerheder om programmets fremtid: 

 

For det første, har det nuværende oppositionsparti, Labour, været kritiske over for 

ordningen, og udtalt at ordningen vil blive lukket, hvis de vinder valget i 2015. Labours 

2015-platform indeholder fortsat en indsats for energirenoveringer, men ordningen er 

ikke blevet konkretiseret endnu.31  

 

For det andet, står Green Deal Finance Company muligvis foran likvidation, medmindre 

Department of Energy and Climate Change (DECC) iværksætter en redningsplan. Den 

administrerende direktør varslede i september 2014 til virksomhedens investorer, at 

GDFC ville blive likvideret med mindre det vil lykkedes at tiltrække ny kapital til 

virksomheden. Det skyldes at den almennyttige ’Green Investment Bank’, som leverer 

langt størstedelen af kapitalen til GDFC, har vurderet, at resultatet af Green Deal har 

været for lavt til at retfærdiggøre yderligere finansiering. Det vil potentielt have alvorlige 

implikationer for Green Deal’s fremtid, da GDFC spiller en central rolle i låneordningen. 

 

                                                             
30  I praksis er der et vist overlap, således at Green Deal lån kan opnås i kombination med ECO-finansiering.  
31  Labour (2014), Green Deal Installer Hub (2014)  
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Kapitel 2 

2 Hvad kan vi lære af Green Deal i 
Danmark? 

I dette kapitel tager vi udgangspunkt i de barrierer, som litteraturen peger på kan holde 

ellers rentable energirenoveringer i bygninger tilbage. Vi evaluerer i hvor høj grad det er 

lykkedes Green Deal at adressere disse i UK, og om der er grund til at tro, at den samme 

tilgang vil have succes i Danmark. Dette gør vi ved først at kortlægge, hvorvidt de samme 

grundlæggende barrierer ventes at eksistere i Danmark, og hvorvidt der allerede er policy 

instrumenter på plads i Danmark til at håndtere disse barrierer. 

2.1 Strukturelle forskelle på Danmark og UK 
To af de grundlæggende præmisser for Green Deal i UK er, 1) at de britiske boliger typisk 

har ret lav energistandard og 2) at finansieringsvilkårene for et Green Deal lån vil være 

konkurrencedygtige i forhold til usikrede lån. I denne sektion undersøger vi, om disse to 

præmisser også må vurderes at være opfyldt i Danmark. 

Energistand i bygningerne 

Energistanden i britiske bygninger er i gennemsnit af relativt dårlig stand, hvilket bl.a. 

også har været en nøglepræmis i argumentationen bag Green Deal.32 I modsætning hertil, 

viser internationale undersøgelser, at danske bygninger har ganske god energistandard, 

faktisk kun overgået af Sverige. Det danske potentiale for forbedringer af U-værdier ligger 

på 0,38, hvor den britiske værdi ligger betydeligt højere på 0,95, jf. Tabel 4. Det betyder 

alt andet lige, at potentialet ved en energirenoveringsordning er lavere end i Danmark 

end i UK, da den forventede reduktion i energiforbrug per investeret krone må ventes at 

være lavere i Danmark.  

 

                                                             
32  Department of Energy & Climate Change (2012a) 
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Tabel 4 U-værdier for udvalgte lande 

  U-værdi 
Optimal 

U-værdi 

’Klimakorrigeret’ 

forbedringspotentiale 
Rang 

Sverige 0,35 0,17 0,18 1 

Danmark 0,57 0,19 0,38 2 

Tjekkiet 0,86 0,22 0,64 3 

Østrig 1,04 0,2 0,84 4 

Holland 1,1 0,21 0,89 5 

Slovenien 1,21 0,27 0,94 6 

UK 1,16 0,21 0,95 7 

Frankrig 1,66 0,25 1,41 8 
 

Note:  Tabellen angiver de gennemsnitlige U-værdier for familieboliger i samtlige lande i undersøgelsen. U-

værdien er det relevante mål for tab af varme i gennem væggene – optimal U-værdi er korrigeret for 

forskelle i klima. Landene er udvalgt pba. sammenlignelige økonomiske og klimatiske vilkår. 

Kilde:  Association for the Conservation of Energy (2013). 

Lånemarkedet 

Generelt har forbrugerne i Danmark og i UK adgang til samme overordnede 

finansieringsrammer, som kan klassificeres i hhv. lån med sikkerhed fx i fast ejendom 

eller lån uden sikkerhed, som fx forbrugslån eller kreditlån. Hvor lån med sikkerhed i fast 

ejendom i UK tilbydes af almindelige låneinstitutter er det typisk realkreditinstitutter, der 

tilbyder disse lånetyper i Danmark.  

 

På trods af, at det er de samme finansieringsrammer, der gælder, så er der forskel på de 

faktiske finansieringsomkostninger. Denne forskel kan bl.a. skyldes konkurrenceforhold 

på lånemarkederne eller fx låneinstitutionernes omkostningerne til kreditvurdering mv.  

For lån i friværdi er finansieringsomkostningerne i Danmark en smule lavere end i UK, jf. 

Tabel 5.  

 

Sammenligningen af forbrugslån er mere vanskelig da finansieringsomkostningerne i høj 

grad afhænger af en kreditvurdering af den konkrete låntager. Analyser peger på, at 

usikrede forbrugslån i UK både tilbydes til en lavere og til en højere effektiv rente end 

danske pendanter, men at den gennemsnitlige effektive rente er ca. 10 procent, og dermed 

ligger i den høje del af spændet.33 Den gennemsnitlige rente på forbrugslån i Danmark 

ligger aktuelt på knap 8 procent.34  

 

Den effektive rente på kreditkortgæld lader til at være betydeligt højere i UK end i 

Danmark. 

 

                                                             
33  GDFC (2015) 
34  Nationalbanken (2014) 
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Tabel 5 Effektive låneomkostninger i Danmark og UK 
Finansieringstype ÅOP Danmark (procent) ÅOP UK (procent) 

Lån i friværdi 3,1 3,7 

Forbrugslån 6,70 – 10,90* 4,94 – 11,40* 

Kreditkort 10 15,9 
 

Note:  ÅOP i procent. Baseret på sammenligning af lån med hovedstol på hhv. GBP 5.000 og DKK 50.000, og 

en løbetid på 5 og 10 år  

*Omkostninger til forbrugslån er i praksis betinget af mange faktorer, bl.a. ansøgers kreditværdighed 

og foreløbige engagement i banken. De laveste renteeksempler er derfor reelt kun tilgængelige for en 

mindre andel af ansøgerne. I UK er de billigste lånetyper fx utilgængelige for op til 49 pct. af 

forbrugerne. Estimater peger på, at den gennemsnitlige ÅOP i UK for et usikret forbrugslån i januar 

2015 er ca. 10 procent (GDFC (2015)). 

Kilde:  Mybanker.dk, pengepriser.dk, gocompare.com, moneysupermarket.com (23.01.2015) 

 

Attraktiviteten af et Green Deal lån afhænger naturligvis af den alternative 

finansieringskilde. Idet låneomkostningerne set over en bred kam lader til at være lavere i 

Danmark end i UK implicerer det, at låneomkostningen ved et Green Deal lån tilsvarende 

skal være lavere for at være konkurrencedygtigt. 

 

Sammenligninger af Green Deal lån med alternativer i UK rangerer typisk Green Deal 

lånet mellem et pantet lån med sikkerhed i ejendom og et usikret forbrugslån.35 Dette 

afhænger dog af størrelsen på lånet, da de faste omkostninger ved at optage et Green Deal 

typisk er lavere end et pantet banklån i UK. Et studie i UK har vurderet, at selvom et 

Green Deal lån af 50.000 kr. ikke vil være attraktivt sammenlignet med et pantet banklån, 

så vil det faktisk være konkurrencedygtigt for et beløb på ca. 15.000 kr. pga. de lavere 

etableringsomkostninger, jf. Figur 5. Dette resultat skal dog ses i lyset af, at 

husholdninger med friværdi også typisk vil have bedre mulighed for at vælge 

egenfinansiering som kilde; særligt i takt med at lånebeløbet falder i størrelse. 

 

                                                             
35  Se fx Capital Economics (2013) 
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Figur 5 Låntagere med friværdi 
  

 Note:  Bemærk at undersøgelsen bygger på finansieringsvilkår i 2013 

Kilde:  Capital Economics (2013) 

 

For husholdninger, der ikke kan låne i friværdi, fx overbelånte boligejere og lejere, har 

samme undersøgelse i UK vurderet, at et Green Deal vil være det mest attraktive 

sammenlignet med andre usikrede lånetyper uanset lånebeløb. Der findes usikrede 

forbrugslån, der har en lavere effektiv rente end Green Deal lån, jf.  Figur 6, men disse er 

typisk knyttet til en række restriktive kreditvurderingskriterier, og er derfor kun 

tilgængelige for en mindre del af befolkningen med relativ god kreditsikkerhed. Green 

Deal lån er i modsætning hertil tilgængelige for langt de fleste, og tilbyder en fast rente 

over hele lånets løbetid. Dette er ikke typisk for finansielle produkter i UK.36 

 

                                                             
36  Frontier Economics (2014) 

Lånebeløb 

 
ÅOP 

Realkreditlån 

Green Deal 
lån 

50.000 

 
15.000  



Er Green Deal vejen frem for 

energirenoveringer i Danmark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Figur 6 Låntagere uden friværdi 
 

 
 Kilde:  Capital Economics (2013) og Copenhagen Economics på baggrund af Mybanker.dk, pengepriser.dk, 

gocompare.com, moneysupermarket.com (23.01.2015) 

2.2 Eksisterende policy instrumenter i Danmark 
For at vurdere om Green Deal vil være interessant i en dansk kontekst er det nødvendigt 

at analysere, hvorvidt der allerede eksisterer danske instrumenter, der er målrettet de 

samme formål som Green Deal. I denne sektion opridser vi eksisterende danske 

instrumenter som overlapper med Green Deal, og i næste sektion analyserer vi, hvor stort 

dette overlap er. 

Energiselskabernes spareforpligtelse 

Energiselskaber i Danmark er pålagt at bidrage til, at der sker reduktioner i 

energiforbruget. Konkret har selskaberne et reduktionsmål, som de skal opfylde ved at 

levere konkrete forbrugsreduktioner hos slutbrugerne. Det dominerende virkemiddel for 

energiselskaberne er direkte tilskud, som indgår i ca. 86 pct. af de registrerede 

besparelser.   

 

De fleste indberettede besparelser er opnået gennem tiltag knyttet til 

bygningsrenoveringer som isolering, varmeanlæg, ventilation og belysning, jf. Figur 7. 

Herudover er det primært virksomheders procesudstyr og kedler, der står for de fleste 

energibesparelser. 
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Figur 7 Indberettede besparelser fordelt på tiltagstype 
 

  
  

 
Note:  Fordeling af indberettede energibesparelser på teknologier. ‘Klimaskærm’ dækker over klimaskærm, 

vinduer, varmeanlæg, ventilation og belysning. 

Kilde:  Energistyrelsen (2014) 

 

Størstedelen af besparelserne har typisk fundet sted i produktionserhvervene, som har 

udgjort mellem 40-50 procent af de samlede besparelser, jf. Tabel 6. Besparelser i 

husholdninger har historisk udgjort mellem 20-33 procent. 

 

Tabel 6 Fordeling af indberettede besparelser på sektorer 
Sektor 2013 2012 2011 2010 

Handel og service 11 7 8 6 

Produktion 44 40 49 45 

Offentlig sektor 8 6 8 6 

Husholdninger 31 33 20 26 

Andre 6 14 15 17 
 

Note:  Besparelser er angivet i pct. af samlede besparelser. 

Kategorien ‘Andre’ dækker over ledningsomtimering, kollektiv sol og konverteringer. 

Bemærk, at en stor post (konverteringer) i 2013 er flyttet fra ’andre’ og fordelt på de øvrige sektorer 

Kilde:   Energistyrelsen (2011,2012,2013a,2014) 

 

Når man sætter energibesparelserne i forhold til sektorernes energiforbrug ses det, at der 

også relativt set hentes flere besparelser i produktionserhvervene end i husholdninger og 

serviceindustrien. Det peger på, at ’det er lettere og mere omkostningseffektivt at finde 

energibesparelserne i produktionserhvervene, da det i produktionserhvervene ofte er 

muligt at realisere noget større energibesparelser end i husstande og handel- og 

servicesektoren’.37  

 

                                                             
37  Energistyrelsen (2014) 
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Figur 8 Besparelser set i forhold til forbrug 
 

 
  

 
Note:  Fordelingen af Danmarks energiforbrug i 2012 (pct. af samlet forbrug) fordelt på sektorer, samt andel 

(pct.) af energibesparelser opnået inden for de enkelte sektorer 

Kilde:  Energistyrelsen (2014) 

 

Ud over dette er har ordningen historisk været kendetegnet ved at have særdeles 

begrænset additionalitet for husholdninger. I den seneste evaluering af ordningen fra 

2012 blev det konkluderet, at kun 8 procent af de opnåede besparelser i husholdninger 

var additionelle. Hele 60 pct. af de adspurgte husholdninger angav, at tilskuddet var helt 

uden betydning for realiseringen af et givent projekt.38 

 

Dette indikerer, at der er rum til forbedring af energiselskabernes spareforpligtelse i 

forhold til at levere energibesparelser – særligt additionelle besparelser – i 

husholdningerne. 

Offentlige tilskudsordninger til energirenovering 

Siden 2012 har der været offentligt tilskud omfattende energirenoveringer i bygninger, 

bl.a. gennem ’Boligjobordningen’, som dog bortfaldt ved udgangen af 2014. Tilskuddet 

blev tildelt ved at gøre omkostninger knyttet til renoveringer fradragsberettigede, og 

dækkede i 2014 både energi og ikke-energirelateret arbejde, som fx rengøring.  

Bedre Bolig 

I 2014 indførtes den såkaldte Bedre Bolig ordning. Formålet var at gøre det lettere for 

ejere af enfamilieshuse at foretage energirenoveringer samt at gøre det lettere at opnå 

finansiering.39 Bedre Bolig, som bl.a. har været inspireret af Green Deal, bygger primært 

på to overordnede elementer: 1) et one-stop-shop koncept og 2) fjernelse af barrierer for 

adgang til finansiering 

 

                                                             
38  Ea Energianalyse mfl. (2012).  
39  Bedre Bolig (2014) 
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One-stop-shop 

 Certificering af Bedre Bolig rådgivere, som kan tilbyde helheldsorienteret rådgivning 

om energibesparende renoveringer. Disse rådgivere kan i nogen grad sammenlignes 

med at varetage både Green Deal Assessor, Vejleder og Udbyder rollerne. 

 Bedre Bolig rådgiverne kan tilbyde kortlægning af mulighederne for den enkelte 

husholdning og varetage den praktiske projektstyring. 

 

Finansiering 

 I en BedreBolig-plan indgår et budget udarbejdet efter faste retningslinjer. Budgettet 

omfatter den forventede udgift til renovering og den forventede besparelse på 

energiudgiften.  

 Budgettet skal gøre det lettere for finansieringskilder at vurdere rentabiliteten i 

enkelte renoveringsprojekter, og dermed lette adgang til finansiering 

Energimærkning 

Energimærkningsordningen er baseret på EU lovgivning, og findes dermed både i UK og 

Danmark. Der er krav om, at der skal udarbejdes energimærkningsrapporter ved salg af 

en ejendom, ved nybyggeri samt hvert femte år for etageboliger.  

 

En energimærkningsrapport indeholder en gennemgang af de mest oplagte 

energirenoveringer i den pågældende ejendom samt en estimeret beregning af både 

omkostningen og besparelsen ved at gennemføre forslagene. Rapporterne tilbyder 

dermed standardiseret information om potentialerne ved energirenoveringer, og skal 

ligge tilgængeligt i en opdateret form før en boligoverdragelse, hvilket typisk er et 

tidspunkt, hvor der er færre transaktionsomkostninger for husholdninger at få foretaget 

energirenoveringer. 

 

Aktuelt er der udarbejdet rapport for ca. 29 procent af danske enfamiliehuse.40  

Lovkrav om rentable energirenoveringer 

I det danske bygningsreglement stilles der krav om, at der skal gennemføres rentable 

energirenoveringer af ejendommen, hvis der alligevel foretages andre ombygninger eller 

forandringer i bygningen.41  

 

Bestemmelserne vedrører isolering af ydervægge, gulve, tagkonstruktioner og vinduer 

m.v. samt ændringer af installationer. Kravet gælder kun for den bygningsdel eller 

installation, der er omfattet af ombygningen i øvrigt. 

2.3 Håndteringen af grundlæggende barrierer i Green Deal og 

i Danmark 
I dette afsnit analyserer vi, hvordan en række af de grundlæggende barrierer for 

energirenoveringer er håndteret i Green Deal, og hvorvidt de eksisterende danske 

                                                             
40  355.000 ud af 1.200.000 ifølge Energistyrelsen. 
41  Bygningsreglementet, kapitel 7.4.1, stk. 1. Lovhjemmel i byggeloven §2, litra e. 
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instrumenter i høj eller lav grad håndterer de samme barrierer. Vi tager udgangspunkt i 

tre grundlæggende barrierer: 

 

1. Usikkerhed og risiko om projekters rentabilitet 

2. Kreditbegrænsede husholdninger begrænser gode investeringer 

3. Kompleksitet/besvær for husholdninger 

Usikkerhed og risiko om projekters rentabilitet for investor 

Bygningsrenoveringer er kendetegnet ved forskellige typer af både usikkerhed og risiko.  

 

Usikkerhed om rentabilitet 42 kan føre til en lavere investeringslyst for investorer. Jo 

vanskeligere det er at vurdere besparelsespotentialet ved et givent tiltag, desto større 

usikkerhedspræmie vil en typisk investor (husholdning) kræve. Denne usikkerhed finder 

sted gennem to kanaler:  

1. Beregningsusikkerhed: Hvor stor besparelse kan en given renovering give? 

Besparelsen af forskellige renoveringstiltag estimeres gennem en kompliceret 

beregning, som forudsættes en helhedsvurdering af bygningens samlede indtryk og 

komponentmix. Eksempelvis afhænger værdien af et energieffektivt vindue bl.a. af 

kvaliteten af murisolering samt andre forhold ved bygningen.  

2. Teknisk usikkerhed: Værdien af et tiltag afhænger af tekniske komponenters ydelse 

og levedygtighed. Hvis fx en ny varmepumpe yder dårligt eller svigter efter nogle år, 

vil investeringen ikke være rentabel.  

 

Risiko om rentabilitet 43 kan ligeledes føre til en reduceret investeringslyst, særligt for 

mindre investorer som fx private husholdninger, hvis privatøkonomi potentielt kan 

påvirkes kraftigt af mere eller mindre gunstige udfald. Risikoen for, hvorvidt en konkret 

energirenovering vil være rentabel er bl.a. knyttet til følgende to elementer: 

1. Udviklingen i energipriser: Stigninger i energiprisen gør energirenoveringer mere 

rentable og omvendt.  

2. Husholdningers sammensætning og adfærd: Jo mere energi en husholdning ønsker at 

efterspørge, desto mere værdifuld bliver en given energirenovering. Husholdningers 

efterspørgsel kan ændre sig over tid fx ved ændringer i familiesammensætningen, 

anvendelsen af hjemmet osv. Herudover vil boligens videresalgspris også blive 

påvirket af eventuelle køberes energiefterspørgsel og dermed disses værdisætning af 

energirenoveringer 

 

Hvordan er denne barriere håndteret i Green Deal i UK? 

Barrieren er i ret høj grad håndteret, primært gennem fire kanaler:44  

 

1. Systematiseret udarbejdelse af energirapport  

Ethvert Green Deal lån starter med, at en Green Deal-assessor foretager en fysisk 

gennemgang af boligen og definerer mulige renoveringer. Dette spiller en vigtig rolle i 

afdækning af projekters rentabilitet.  

 
                                                             
42  Usikkerhed defineret som en ukendt udfaldsfordeling 
43  Risiko defineret som en velkendt udfaldsfordeling af hændelser 
44  Kanalerne er nærmere beskrevet i kapitel 1 
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2. Udvidede tekniske garantier på installationer 

Green Deal renoveringer er omfattet af en udvidet garanti på de tekniske installationer. 

Dette bidrager til at reducere den tekniske usikkerhed. 

 

3. Certificeringsordninger for Green Deal-installatører  

Green Deal-installatører gennemgår en certificeringsordning, hvilket bidrager til at 

reducere den tekniske usikkerhed om dårligt fungerende tiltag. 

 

4. Golden rule 

Gennem Golden rule signaleres, at de valgte renoveringer i gennemsnit vil være rentable. 

Dette reducerer en usikkerhed knyttet til informationsasymmetri ved en ’almindelig 

håndværkervurdering’ uden for Green Deal systemet 

 

Green Deal har ingen målrettet håndtering af 1) svingende energipriser og 2) 

husholdningers adfærdsændringer, men indeholder en strammere fortolkning af Golden 

Rule for at reducere sandsynligheden for ikke-rentable projekter.45 

 

Findes samme udfordring i DK? Er det allerede håndteret på anden vis? 

Som udgangspunkt findes de samme grundlæggende barrierer i Danmark, nemlig at 

usikkerhed og risiko om rentabilitet er med til øge risikopræmien for energirenoveringer.  

 

Der findes dog allerede instrumenter, der i høj grad adresserer disse udfordringer: 

For det første findes der en veludbygget infrastruktur omkring udarbejdelse af 

energimærkningsrapporter, som netop handler om at fremskaffe systematisk og uvildig 

information om rentabiliteten af renoveringsprojekter. Energimærkningsrapporter 

eksisterer i øjeblikket for ca. 29 procent af enfamilieshuse og kan ofte være af ældre 

karakter. Mange husholdninger har også udtrykt interesse for en grundigere kortlægning 

af energirenoveringsmuligheder i deres bolig. Konkret har ca. 56 procent af de adspurgte 

husholdninger i 2013 indikeret at være villige til at betale mellem 500-3.000 kr. for en 

sådan kortlægning, jf. Figur 9. 

 

                                                             
45  Bemærk, at man ikke bør sammenligne to projekters manglende rentabilitet, hvor det ene skyldes faldene energipriser og 

det andet skyldes ændret adfærd. Ved ændret adfærd oplever husholdningerne også en værdi – gennem forøget komfort. 
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Figur 9 Maksimal betalingsvillighed for kortlægning, 2013 
 

 
 Kilde:  Energistyrelsen (2013b) 

 

For det andet indeholder Bedre Bolig også en certificeringsordning for Bedre Bolig 

rådgivere, der bl.a. har samme formål om at reducere usikkerhed om korrekt 

gennemførelse af renoveringen og efterfølgende performance. Vurderingerne udarbejdet 

af Bedre Bolig rådgivere er desuden tilpasset ejernes konkrete ønsker og behov.  

 

For det tredje virker det danske lovkrav om at foretage rentable renoveringer i forbindelse 

med igangværende renoveringsprojekt i princippet som en gardering for, at rentable 

renoveringer bliver gennemført, og adresserer dermed de samme mål som Green Deal gør 

gennem Golden Rule.46 Hvis lovkravet er et effektivt instrument reducerer det dermed 

behovet for Green Deal låneordningen for de boliger, der i øvrigt undergår renovering. 

 

Dermed er det kun den udvidede tekniske garanti, der kræves i Green Deal, som virker 

som en nyskabelse i forhold til danske instrumenter. Hvorvidt den tekniske garanti i 

Green Deal er mere omfattende end de eksisterende tekniske garantier i Danmark må 

analyseres nærmere.  

Kreditbegrænsede husholdninger hæmmer samfundsøkonomiske 

renoveringer 

Den typiske måde at skaffe ekstern finansiering til en privat boligrenovering er ved at 

stille personlig sikkerhed typisk gennem pant i boligen eller anden sikkerhed fx gennem 

god kreditværdighed.47 I situationer, hvor disse elementer ikke er til stede (fx overbelånt 

ejendom, et lejemål og/eller dårlig kreditvurdering i øvrigt) vil det blive vanskeligt og 

(prohibitivt) dyrt at skaffe ekstern finansiering til en boligrenovering. Det implicerer, at 

beslutningen om at foretage en investering i at reducere energiforbrug og CO2-udledning 

ender med at afhænge af en vurdering af den pågældende husholdnings kreditværdighed 

og ikke om renoveringens iboende business case. 

 

                                                             
46  Green Deal finansierer netop ikke projekter, som ikke er rentable (overholder Golden Rule) 
47  Mange renoveringer finansieres også ’internt’ af kontantbeholdninger 
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Hvordan er denne barriere håndteret i Green Deal i UK? 

Barrieren er forsøgt adresseret ved, at Green Deal udbyderne i princippet ikke foretager 

nogen kreditvurdering af den konkrete husholdning i forbindelse med låneansøgningen. 

Dermed muliggøres det, at kanalisere finansiering til husholdninger, som ellers ville have 

svært ved at skaffe adgang hertil. Selvom der ikke bliver foretaget en kreditvurdering er 

det dog tilladt for Green Deal udbydere at afvise låneansøgninger fra husholdninger med 

meget dårlig ’credit rating’.48 Dette er bl.a. for at skærme Green Deal udbyderne for 

uforholdsmæssig stor kreditrisiko knyttet til de løbende betalinger. I stedet er 

energispareforpligtelsen (Energy Company Obligation) tiltænkt at adressere meget 

dårlige betalere. 

 

Ved ikke at foretage kreditvurderinger reduceres en af de typiske driftsomkostninger i 

låneinstitutioner, hvilket i sig selv kan bidrage til lavere låneomkostninger. Bagsiden af at 

give lån til husholdninger, der ikke tidligere kunne optage lån, er at den gennemsnitlige 

kreditrisiko stiger. Implikationen af Green Deal låneordningen er, at långiver 

kompenseres for denne øgede usikkerhed ved at have større sikkerhed for hovedstolen 

end kreditorer med sikkerhed i ejendommens værdi. 

 

Green Deal långiver er nemlig i ret høj grad afskærmet fra risikoen knyttet til hovedstolen 

idet hovedstolen overføres til den ny boligejer ved eventuel konkurs.49 Dette er i 

modsætning til en normal panthaver, som, ved konkurs, løber risiko for, at ejendommen 

sælges til en lavere værdi end hovedstolen.  

 

Långiver løber dog fortsat risiko knyttet til de løbende betalinger. Hvis en husholdning 

misligholder sine løbende betalinger af elregningen opstår der et krav, som er knyttet til 

husholdningen og ikke længere boligen. Dette krav øges så længe en dårlig betaler bliver 

boende i ejendommen. I den situation, hvor husholdningen betaler sine terminer til 

boliglånet, men ikke betaler sine elregninger og dermed Green Deal lånet, risikerer Green 

Deal udbyderen i princippet, at der opbygges et stort betalingskrav, som skal indkræves 

gennem eludbyderen eller Green Deal udbyderens metoder for indkrævning. 

 

Netop Green Deal udbyderens metode til at sanktionere dårlige betalere er 

betydningsfuldt for udbyderens kreditrisiko. Hvis eludbyderen må slukke for strømmen 

ved manglende betaling af Green Deal lånet kan risikoen knyttet til Green Deal lånet være 

mindre end ved et almindeligt forbrugslån, da det kan være en ganske alvorlig sanktion 

for husholdninger at få afbrudt strømforsyningen.50 Det er dog kontroversielt at anvende 

strømforsyningen som sanktion for manglende betalinger, og det er uklart, hvorledes 

denne mulighed udnyttes i UK; eksempelvis er udsatte grupper som pensionister 

beskyttet mod denne type sanktion.51  

 

                                                             
48  I UK udregnes personers ’credit rating’ på standardiseret vis for de fleste personer. 
49  Ved konkurs vil den nye boligejer i første omgang være panthaverne – typisk realkreditinstitutter.  
50  Arie (2012) 
51  Arie (2012) 
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Findes samme udfordring i DK? Er det allerede håndteret på anden vis? 

Den grundlæggende udfordring findes også i Danmark. I 2010 var 34 procent af 

boligejere med lån i boligen overbelånte, og 15 procent teknisk insolvente, jf. Figur 10.52 

Med mindre, at disse boligejere har egne midler til at finansiere energirenoveringer, skal 

de finansiere gennem usikrede forbrugslån og lignende til en betydeligt højere rente.  

 

Figur 10 Overbelåning og insolvens i 2010 
 

 
 Kilde:  Boligøkonomisk Videncenter (2013a).   

 

De danske tilskudsordninger til energirenoveringer – energiselskabernes 

spareforpligtelse og fx Boligjobordningen – adresserer i nogen grad barrieren ved delvist 

at finansiere energirenoveringer. Da tilskuddet kun er en andel af det samlede 

finansieringsbehov vil barrieren stadig eksistere for en række husholdninger.  

Kompleksitet/besvær reducerer projektets økonomiske rentabilitet 

De fleste beregninger af rentabiliteten af boligrenoveringer opgøres som tekniske 

vurderinger, der alene betragter installationsomkostninger og værdien af 

energibesparelser. Ofte ignoreres transaktionsomkostninger som fx søgeomkostninger for 

at afdække markedet for lånefinansiering, markedet for håndværkere, information om 

rentabiliteten ved forskellige typer af renoveringer, omkostninger til at være entreprenør 

for et byggeprojekt samt gener ved at have et igangværende renoveringsprojekt i gang. 

                                                             
52  Overbelåning er defineret som når det tinglyste pant overstiger 80 procent af den beregnede markedsværdi, og insolvens er 

defineret som når det samlede boliglån overstiger boligens beregnede markedsværdi. 
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Alle disse elementer reducerer den samlede økonomi i projekterne for en husholdning og 

reducerer mængden af gennemførte renoveringer. Herudover peger mange analyser på, at 

husholdninger udviser en adfærdsøkonomisk bias ved at tillægge en udgift i dag større 

negativ værdi end en løbende strøm af (små) positive gevinster end konventionelle 

estimater for risikoaversitet og tidspræference tilsiger.  

 

Hvordan er denne barriere håndteret i Green Deal i UK? 

Barrieren er i ret høj grad håndteret gennem en række tiltag for at reducere 

transaktionsomkostninger og adfærdsbias for husholdningerne: 

 

Transaktionsomkostninger: 

 Etablering af Green Deal vejleder rollen, som kan fungere som rådgiver og 

totalentreprenør for husholdningen. Dette reducerer både omkostninger til afsøgning 

af markedet for håndværkere samt den ikke ubetydelige omkostning ved at skulle 

være leder af sit eget byggeprojekt. 

 Gennem ’Golden rule’ reduceres usikkerhed om rentabiliteten af forskellige tiltag og 

dermed potentielt søgeomkostningerne knyttet til at definere renoveringsplanen. 

 I Green Deal er lånevilkårene for husholdningerne relativt standardiserede, og 

papirarbejde mv. håndteres af Green Deal vejlederen. Dette reducerer omkostninger 

forbundet med afsøgning af lånemarkedet. 

 

Adfærdsbias: 

 Konstruktionen i låneordningen betyder, at husholdninger ikke skal afholde større 

initialomkostninger, hvilket appellerer til de identificerede adfærdsøkonomiske bias.  

 Hvis Golden rule holder i praksis, så vil husholdningen ikke opleve nogen 

nettobetalinger over perioden, hvis forsyningsregningen ses under ét. 

 

I UK betales Green Deal lånene over elregningen, da størstedelen af britiske borgere er 

tilsluttet elnettet. Omvendt, vil størstedelen af energibesparelser typisk blive opnået 

gennem varmebesparelser, hvilket typisk afregnes forskelligt fra elregningen, fx som en 

gasleverance. Dette giver anledning til en potentiel adfærdsmæssig problemstilling idet 

elregningen typisk vil stige, og at stigningen skal modsvares i varmeregningen. Herudover 

vil ændret adfærd fra husholdningen kunne gøres nettoregningen højere, hvilket der er 

gjort meget ud af i Green Deal at forklare.53 

 

Findes samme udfordring i DK? Er det allerede håndteret på anden vis? 

Der findes grundlæggende de samme udfordringer i Danmark både vedr. 

transaktionsomkostninger og adfærdsbias. Tilsvarende er der indikationer, der peger på, 

at der er interesse for finansieringsordninger a la Green Deal’s. I en spørgeanalyse har 70 

procent af de adspurgte husejere tilkendegivet at være villige til at gennemføre 

energirenoveringer, hvis de i et eller andet omfang kan betale for det over deres 

varmeregning – også selvom at varmeregningen ville stige, jf. Figur 11. Dette skal ses i 

                                                             
53  Arie (2012) 
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lyset af, at kun 41 procent af de samme boligejere i samme undersøgelse havde svaret, at 

de planlægger at få foretaget en energirenovering inden for et år. 

 

Figur 11 Interesse blandt boligejere for en finansieringsmodel 

over varmeregningen  
 

 
 Kilde:  Boligøkonomisk Videncenter (2013b) spørgsmål D6 

 

En række af barrierene er dog allerede adresseret i Danmark, særligt gennem det nye 

Bedre Bolig initiativ, fx: 

 I Bedre Bolig defineres en standardiseret rolle, som minder om Green Deal 

vejlederen. Denne rolle fungerer som en såkaldt ‘one-stop-shop’, og sørger for 

vurdering og sammensætning af projektet samt engagering og håndtering af 

håndværkere i forbindelse med projektets gennemførsel.  

 Søgeomkostninger og transaktionsomkostninger til afsøgning af lånemarkedet og 

låneansøgning er forsøgt adresseret gennem Bedre Bolig i samarbejde med 

låneinstitutionerne ved at udarbejde såkaldte BedreBolig-planer, som kan 

præsenteres i låneinstitutioner og indeholder en række oplysninger, som typisk 

efterspørges. Det er med til at nedbringe transaktionsomkostningerne både for 

husholdninger og for låneinstitutioner i forbindelse med kreditvurdering af en 

konkret energirenovering. 

 

Der findes i Danmark ingen eksisterende instrumenter, som adresserer den 

adfærdsøkonomiske bias mod at skulle betale et stort beløb initial mod forventning om en 

mindre løbende indkomststrøm. Green Deals lånemodel er dog ikke ukendt i Danmark, 

hvor fx fjernvarmeselskaber benytter noget tilsvarende i forbindelse med udbygning af 
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fjernevarmenettet. Her får husholdninger tilbudt at finansiere fjernvarmeinstallationer 

gennem en forhøjet løbende betaling. 

2.4 Tekniske eller juridiske barrierer for implementering 

Kan man knytte et lån til elmåleren i Danmark? 

I UK er et Green Deal lån knyttet til ejendommens elmåler, således at lånet ved et 

ejerskifte automatisk overgår til den nye ejer af ejendommen. En tilsvarende ordning i 

Danmark er efter vores vurdering ikke mulig, uden at der skabes en eksplicit lovhjemmel 

hertil. Man kan ikke pålægges økonomiske hæftelser, uden at dette hviler på et 

retsgrundlag. Der skal således være et retsgrundlag for at kunne pålægge den nye ejer den 

gamle ejers hæftelse for et Green Deal lån. Hvis hæftelsen skal overgå til den nye ejer 

uden, at der foreligger en aftale, vil det kræve lovhjemmel – eksempelvis som en del af 

elforsyningsloven. 

 

Hvis ikke man ønsker at skabe lovhjemmel til at lånet automatisk følger elmåleren, er den 

mest oplagte løsning at knytte lånet til den faste ejendom ved tinglysning af et pant i 

ejendommen. Hermed fjernes dog de særlige karakteristika og implikationer, der er ved 

Green Deal låneordningen idet långivers sikkerhed knyttes til ejendommens værdi. 

Har danske energiselskaber hjemmel til at varetage opgaver som 

henholdsvis Green Deal udbydere og opkræver af afdrag på Green Deal lån 

på vegne af Green Deal udbydere? 

De kommunalt ejede energiselskaber kan kun varetage disse opgaver, som der er hjemmel 

til enten i kommunalfuldmagtsreglerne (for så vidt angår varmeforsyning, da hjemlen til 

kommuners varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed pt. findes i 

kommunalfuldmagten54) eller sektorlovgivningen (elforsyningslovgivningen, eller 

naturgasforsyningslovgivningen). 

 

Det vurderes, at der pt. ikke er det fornødne hjemmelsgrundlag i hverken 

kommunalfuldmagten eller sektorlovgivningen til, at de kommunalt ejede energiselskaber 

kan varetage opgaver som Green Deal udbydere eller opkræver af afdrag på Green Deal 

lån på vegne af Green Deal udbydere, da dette ikke er en forsyningsopgave, eller en 

opgave som de pågældende forsyningsvirksomheder kan udøve efter de særlige regler om 

tilknyttet aktivitet55. Hvis man ønsker, at de kommunale selskaber skal kunne varetage 

disse opgaver, vil derfor være nødvendigt at skabe lovhjemmel hertil. Dette vil efter vores 

vurdering umiddelbart kunne gøres ved et relativ enkelt lovindgreb, hvor det eksempelvis 

skrives ind elforsyningslovens § 4 og naturgasforsyningslovens § 5, at kommunerne også 

kan deltage i de pågældende varmeforsyningsaktiviteter. 

 

Hvad angår de privatejede energiselskaber (både forbrugerejede og andre), er der ingen 

lovgivningsmæssige restriktioner på, hvilke opgaver de kan deltage i på koncernniveau. 

                                                             
54  Det påtænkes dog fra Energistyrelsens side at lave et eksplicit hjemmelsgrundlag for kommunal 

varmeforsyningsvirksomhed i varmeforsyningsloven. 

55 Jf. herom bl.a. elforsyningslovens § 4 om aktiviteter, som kommuner lovligt kan deltage i på elforsyningsområdet og den 

tilsvarende bestemmelse i naturgasforsyningslovens § 5. 
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Der er dog i visse tilfælde krav, om at aktiviteter, som ikke vedrører selve hovedaktiviteten 

i henhold til den relevante forsyningslovgivning (f.eks. net- eller 

distributionsvirksomhed), skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra hovedaktiviteten. F.eks. 

vil et selskab, der driver netvirksomhed efter elforsyningsloven, i henhold til det gældende 

lovgrundlag efter vores vurdering ikke direkte kunne varetage opgaver som Green Deal 

udbyder eller opkræver af afdrag på Green deal lån på vegne af Green Deal udbydere, jf. 

elforsyningslovens § 47, stk. 4. De pågældende opgaver vil imidlertid godt kunne 

varetages i et datterselskab eller et andet koncernforbundet selskab. 

 

Når engrosmodellen56 er implementeret på elforsyningsområdet, vil det alene være 

elhandelsselskaberne som opkræver betaling hos forbrugerne for deres elforbrug, og det 

vil derfor være disse selskaber, som (på el-området) i givet fald vil skulle varetage 

opkrævning af afdrag på Green Deal lån på vegne af Green Deal udbydere. Det er ikke 

reguleret i lovgivningen, hvilke aktiviteter elhandelsselskaberne kan varetage, og der er 

derfor ingen lovgivningsmæssige barrierer for, at elhandelsselskaberne kan varetage 

opkrævning af afdrag på Green deal lån på vegne af Green Deal udbydere. Spørgsmålet er 

dog, hvilke incitamenter elhandelsselskaberne har til at påtage sig denne rolle frivilligt. 

Hvis man ønsker at forpligte dem til det, kræver det lovhjemmel. 

Har et Green deal lån betydning for realkreditbelåningen af ejendommen?  

Indførelse af Green Deal lån kan have betydning for realkreditinstitutter i tilfælde af, at 

optagelse af Green Deal lån måtte indebære en eventuel forringelse af pantets værdi, 

eksempelvis hvis låneordningerne konsistent fører til, at der igangsættes renoveringer, 

som ikke står mål med omkostningen.  

 

I den forbindelse har vi undersøgt, hvorvidt denne situation kan ligestilles med 

’misligholdelse af låneforholdet’, som er den eneste situation, hvor et realkreditinstitut 

kan handle. Ifølge de typiske almindelige forretningsbetingelser for realkreditlån samt de 

typiske vilkår, som knytter sig til et underliggende realkreditpantebrev er der fire forhold, 

der konstituerer misligholdelse af låneforholdet med den konkrete debitor. 

 

For så vidt angår de almindelige betingelser for realkredit fremgår det, at debitors 

misligholdelses består i manglende betaling af terminsydelser. Dette vil have den 

konsekvens, at kreditinstituttet i yderste tilfælde vil lade ejendommen bortsælge på 

tvangsauktion.  

 

I relation til de vilkår, som knytter sig til et underliggende realkreditpantebrev kan 

realkreditinstituttet ligeledes forlange kapitalen indfriet, såfremt debitor misligholder 

låneforholdet ved manglende betaling af renter og/eller afdrag. 

 

                                                             
56  Engrosmodellen er en ny model for organisering af detailmarkedet på elområdet. Engrosmodellen blev vedtaget af 

Folketinget i juni 2012 og skulle efter planen idriftsættes 1. oktober 2014. Pt. er implementeringen af modellen udskudt til 1. 

oktober 2015. Modellen indebærer elhandelsselskaberne overtager kundekontakten, og at netselskaberne bliver 

underleverandører til elhandelsselskaberne. Elhandelsselskaberne tilkøber således en netydelse, som afregnes som en 

leverandøromkostning og elhandelsselskaberne skal stå for kundeafregning, afgiftshåndtering og kundeservice. 

Netselskaberne mister det meste af kundekontakten, men skal fortsat stå for kundernes installation og måler og afregne 

netydelserne med elhandelsselskaberne. 
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Herudover kan realkreditinstituttet efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse 

kræve lånet indfriet, såfremt debitor misligholder låneforholdet ved at nedrive eller 

vanrøgte bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi, uden at der er stilles 

betryggende sikkerhed over for realkreditinstituttet. 

 

Ydermere er der som udgangspunkt tale om misligholdelse fra debitors side, såfremt 

realkreditinstituttet nægtes adgang til at bese ejendommen, såfremt debitor ikke behørigt 

holder ejendommen brandforsikret eller ejendommen eller væsentlige dele heraf skifter 

ejer. 

 

Ingen af ovenstående situationer omfatter den værdiforringelse af en ejendom, som den 

der teoretisk set vil kunne forekomme ved optagelse af et Green Deal lån vedrørende 

ejendommen, som følge af den hæftelse, der er knyttet til ejendommens energimåler. Vi 

vurderer på den baggrund, at optagelse af et Green Deal lån vedrørende en ejendom 

knyttet til elmåleren ikke har indflydelse på realkreditbelåningen af ejendommen.  

Realkreditinstituttet vil derfor efter vores vurdering, i henhold til gældende regler, heller 

ikke skulle samtykke eller på anden måde involveres ved optagelse af et Green Deal lån. 

Overtagelse af lån i forbindelse med tvangsauktion 

I relation til overtagelse af bestående lån ved en tvangsauktion kan en 

tvangsauktionskøber ikke forventes at overtage de bestående lån i den konkrete ejendom, 

som ligger inden for budsummen (lån udenfor budsummen er det som udgangspunkt 

ikke relevant at forholde sig til). 

 

Men Green Deal modellen undgår netop det idet lånet knyttes til elmåleren. Dermed vil 

forpligtelsen til at tilbagebetale den resterende del af hovedstolen følge med elmåleren, 

selvom boligen overtages på tvangsauktion. 

2.5 Opmærksomhedspunkter og inspirationsmuligheder 
I dette afsnit gennemgår vi nogle af de opmærksomhedspunkter, man skal holde sig for 

øje i vurderingen af Green Deal, samt en vurdering af, hvilke elementer af Green Deal, 

som eventuel kunne danne inspiration for danske beslutningstagere. Vi beskriver fire 

opmærksomhedspunkter: 

 

For det første så fjerner Green Deal ikke nødvendigvis kreditrisiko fra systemet. Den 

kreditrisiko der før påhvilede banker eller andre udlånsinstitutioner vil blive skubbet over 

på energiselskaber og deres aktionærer samt realkreditinstitutter (afhængigt af den 

konkrete indretning af ordningen). I tilgift vil den gennemsnitlige kreditrisiko med stor 

sandsynlighed stige, da Green Deal primært vil være attraktivt for husholdninger, der har 

en større kreditrisiko end gennemsnittet. Det er her vigtigt at overveje hvilke 

sanktionsmuligheder, der skal være knyttet til manglende afbetaling på et Green Deal lån. 

Hvis det tillades, at benytte strømafbrydelse som sanktion er det muligt, at kreditrisikoen 

kan falde, da dette ses som en ganske effektiv sanktion.  

 

For det andet, så løser Green Deal ikke den opfattede udfordring om, at en husholdning 

vil holde tilbage med at foretage en langsigtet investering, hvis husholdningen forventer 
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at fraflytte boligen inden investeringen er tjent ind. Dette skyldes, at det udestående 

Green Deal vil reducere den forventede salgspris, og at kapitaliseringen af renoveringen i 

boligens salgspris fortsat afhænger af købers værdisætning af den konkrete renovering.  

 

For det tredje så er det ikke klart, at der er et stort energibesparelsespotentiale blandt de 

husholdninger, der vil kunne have gavn af Green Deal; nemlig de kreditbegrænsede 

husholdninger. I UK viser analyser, at besparelsespotentialet formentlig er koncentreret 

blandt få store huse beboet af familier med høje indkomster. Konkret forbruges 44 

procent af husholdningers elforbrug, som i nogen grad er korreleret med 

energibesparelsespotentiale, af 20 procent af husholdningerne.57 Det betyder ikke, at der 

ikke er et potentiale for energirenoveringer i danske lavindkomsthusholdninger, men at 

dette potentiale bør afdækkes nærmere før, der implementeres et massivt instrument som 

Green Deal. 

 

For det fjerde så er det ikke oplagt hvilke aktører, som vil skulle påtage sig den vigtige 

rolle som Green Deal udbyder (tilvejebringer af finansiering til husholdninger). I UK 

ligger denne rolle bl.a. hos store energiselskaber, men også hos andre typer virksomheder, 

som producenter og installatører af renoveringsrelaterede produktion som isolering og 

varmeanlæg. For energiselskaber i Danmark er det vigtigt at forholde sig til om Green 

Deal udbyder rollen evt. skal ligge hos distribution- eller handelsdelen af selskaberne. 

Den nordiske engrosmodel har gjort handelsselskaberne mindre egnet som Green Deal 

udbydere ved at indsnævre fokus på netop elhandel. I de fleste tilfælde, vil elhandlerne 

formentlig slet ikke være interesseret i at opbygge kompetencer inden for 

energirenovering, da dette ligger betydeligt ud over kernekompetencen: At sælge strøm. 

Netselskaberne på det danske marked vil som udgangspunkt være bedre rustet til at løse 

opgaven, blandt andet fordi de er mere solide, og mere forankret i det danske samfund 

end elhandelsselskaberne. Dette vil dog gå imod hensigterne fra det netop færdiggjorte 

elreguleringsudvalg om, at netselskaberne i højere grad skal adskilles fra slutbrugeren og 

kommercielle aktiviteter. 

Hvilke elementer bør overvejes nærmere i en dansk kontekst? 

Green Deal låneordningen lykkedes godt ved primært at adressere to elementer. For det 

første tilbyder ordningen mulighed for, at kreditbegrænsede husholdninger kan foretage 

en energirenovering, hvis denne vurderes at være rentabel. Disse renoveringer vil have 

høj additionalitet for sådanne husholdninger (1) som ejer ejendomme med begrænset 

friværdi (2) bor i områder med en restriktiv praksis i forhold til højere belåning baseret på 

den øgede sikkerhed for kreditor, der skabes via en mere energieffektiv bygning og derfor 

i princippet mere attraktiv bolig. Dette skal ses i forhold til, at den primære 

tilskudsordning til energirenoveringer i Danmark – energiselskabernes 

energispareforpligtelse – historisk er kendt for at opnå meget lav additionalitet i 

indsatsen rettet mod husholdninger. 

 

For det andet så adresserer låneordningen en række adfærdsøkonomiske bias ved, at 

husholdninger ikke skal afholde nogen initialudgift af større karakter samt i princippet 

ikke vil skulle afholde en eneste nettobetaling. 

                                                             
57  Arie (2012) 
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Hvis låneordningen etableres i Danmark vil der skulle tages specifik stilling til en række 

spørgsmål: 

 Ønskes det at fremme lån til energirenoveringer på bekostning af lån til andre 

renoveringer eller helt andre ting? 

 Hvordan kobles ordningen sammen med energiselskabernes spareindsats? Kan 

energiselskaber fx kreditere eventuelle besparelser fra Green Deal mod 

spareforpligtelsen? Vil der være konkurrencehensyn ift. energiselskaber og andre 

potentielle Green Deal udbydere, hvis energiselskaberne kan krydssubsidiere Green 

Deal lån gennem tilskud fra spareforpligtelsen? 

 Vil eventuelle tab påført regulerede selskaber fx distributionsselskaber gennem Green 

Deal kunne inddrages i indtægtsrammeregulering og/eller ‘hvile-i-sig-selv’ 

regulering? 

 Hvordan håndteres Green Deal udbyderes øgede eksponering overfor kunder hvis en 

given energirenovering ikke leverer det forventede resultat (fx pga. 

energiprisstigninger eller adfærd)? Kunder vil kunne få den forkerte opfattelse af, at 

det er Green Deal udbyderens skyld, at energiregningen stiger, fx fordi en konkret 

renovering ikke leverer det ventede resultat. Dette kan have negativ effekt på 

omdømme og omkostninger til administration af utilfredse kunder. 

 Hvem overtager forpligtelsen til at betale Green Deal lånet tilbage, hvis en 

husholdning går konkurs og panthaver overtager ejendommen og evt. videresælger 

denne på tvangsauktion? 

 Hvilke sanktionsmuligheder skal der knyttes til manglende løbende betalinger på 

Green Deal lånet? Konkret: Skal der kunne lukkes for strømforsyningen? 
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A Bilag A 

Besvarelse af spørgsmål om Green Deal’s 
virke i UK fra Behavioural Insights Team 
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