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Side 2 

EXECUTIVE SUMMARY 

Europa-Kommissionen arrangerede i samarbejde med Finans Danmark, Energisparerådet og FN's 
miljøfinansieringsinitiativ (UNEP FI) et roundtable i København den 14. maj 2019 omkring finansiering 
af energieffektivitet. Eventen havde 70 deltagere repræsenterende den danske 
energieffektivitetssektor, den finansielle sektor samt EU's Energi Direktorat og dets Agency EASME 
(Executive Agency for SMEs). 

Formålet med dette Roundtable var at skabe en detaljeret dialog om finansiering af energieffektivitet 
med nøgleinteressenter i Danmark med henblik på at identificere fælles mål og mulige forbedringer i 
den nationale ramme og forslag til konkrete initiativer. 

På det indledende plenum redegjorde Jacob Krog Søbygaard, Sekretariatschef i Klimarådet, for at 
Klimarådet ser et stort potentiale i energirenovering, idet undersøgelser viser, at de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved energirenovering af bygninger fremstår som de billigste tiltag 
samtidig med at de i høj grad letter den ønskede grønne omstilling. Der er brug for at udvikle og 
implementere hensigtsmæssige virkemidler for at fremme en sådan udvikling, hvilket eksempelvis, kan 
bestå i at stille krav om involvering af energirådgivere og finanssektoren på en bedre måde for at 
sikre mere dynamik på området. 

Niels Ladefoged, Policy Officer i EU's Energi Direktorat, gennemgik EU’s politikker og fremadrettede 
budget for at sikre energiomstillingen. Målene frem til år 2030 er at reducere CO2 udledninger med 
40% sammenlignet med niveauet i år 1990, en vedvarende energi andel på 32% og 32,5% 
energibesparelser sammenlignet med et ’business-as-usual’ scenario og Kommissionen foreslår som 
langsigtet strategi at EU opnår netto nul drivhusgas emissioner i år 2050.  

EU’s energistrategi opererer med ’energy efficiency first’ og der er allerede gennemført en lang række 
reguleringsmæssige tiltag for at bane vejen. EU-landene er ved at udarbejde nationale energi- og 
klimaplaner (NECP), der skal definere de konkrete tiltag på nationalt niveau. På den finansielle front 
arbejdes der på at indføre et ensartet klassificeringssystem – en ”taksonomi” – som grundlag for at 
identificere hvor bæredygtige investeringer kan have mest effekt. Endvidere fortalte Niels Ladefoged 
om EU’s planer for støtte til grønne energiinvesteringer, herunder i budgetperioden 2021-2017.  
 
Peter Jayaswal, Direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark, præsenterede Finans Danmarks 
arbejde med at sikre bæredygtig finans. For at fremme denne udvikling har Finans Danmark etableret 
Forum for Bæredygtig Finans, der opererer med et mandat om inden udgangen af 2019 at levere 
anbefalinger til Finans Danmarks bestyrelse. Et vigtigt element i processen er at få defineret hvornår 
en bygning er bæredygtig og som grundlag for, hvem der kan få ”grønne lån”. Dette hænger sammen 
med arbejdet på EU-niveau med at skabe fælles rammer og sikre gennemsigtighed, 
herunder ”taksonomi” og standard for grønne obligationer. Finans Danmark arbejder for, at alle skal 
have incitament til at hæve energistandarden, fx ved at operere med ”grader af grønt”. 

Claus Bugge Garn, Formand for Energisparerådet, fortalte om at Danmark er i en overgang fra 
Energispareordningen (ESO) til en markedsbaseret udbudspulje på 500 millioner kr. pr. år i perioden 
2021-2024 til hhv. energibesparelser i bygninger og 300 millioner kr. til energibesparelser i industri 
og serviceerhverv. Han gjorde opmærksom på, at der risikerer at gå ekspertise og momentum tabt i 
overgangen mellem ESO og udbudspuljer.  
 
Endvidere opfordrede Claus Bugge Garn til i den fremadrettede indsats at sikre bedre implementering 
af bygningsdirektivet (EPBD), herunder mål og krav om en energieffektiv og dekarboniseret 
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bygningsmasse i 2050, udarbejdelse af en langsigtet renoveringsstrategi og tilvejebringelse af lettere 
adgang til finansiering (via gruppering, risiko minimering og støtte). I den forbindelse kan finansiering 
indgå som et fjerde ben for at fremme energieffektivitet i eksisterende bygninger.  

Herefter overgik roundtable til parallelsessioner indenfor emnerne 1) private boliger, 2) almene boliger, 
3) Erhverv / SMV og 4) kommunen som facilitator. Diskussionspunkter, hovedkonklusioner og 
fremadrettede anbefalinger af de fire sessioner fremgår nedenfor. 

 
Private boliger 

• Overordnet status, udfordringer og muligheder 
Vi skal energieffektivisere bygninger med samlet 1% om året, men vi effektiviserer kun med 
0,25% - så tempoet skal firedobles i lyset af at private boliger udgør 50% af bygningernes 
energiforbrug. 2/3 af bygningsejerne siger at de er interesserede, men kun 11% gør noget. 
Motivationen skal komme via et fokus på hele boligen så vedligehold, energi og en sund og 
moderne bolig tænkes sammen. En ”one-stop-shop” pakke som er klart beskrevet gør det lettere 
at beslutte sig og gennemføre. 

• Koncept 
Indsatsen skal bygge på et koncept med kunderejse med hjælp hele vejen. Facilitator kan være 
kommunen mens en række andre aktører deltager på hvert sit område. Der mangler dog en 
plan for at støtte udrulning, som det nok er urealistisk at kommunerne alene kan stå for. 
Boligejerne skal rammes på det tidspunkt hvor de er mest modtagelige f.eks. ved huskøb eller 
når børnene flytter og skal baseres på de naturlige ”touch points”, hvor der alligevel er kontakt 
til boligejeren. 

• Rådgivning 
Rådgivning er vigtig for at kunne hjælpe kunden igennem hele rejsen frem til et vellykket 
gennemført projekt – og denne skal være troværdig, gerne uvildig. Boligejeren vil ikke betale 
for hele den nødvendige rådgivning, men det kan være en fordel, hvis boligejeren betaler lidt 
for selv at have ”hånden på kogepladen” f.eks. 1000 kr. Der mangler svar på hvem der skal 
betale resten af rådgivningen: Staten (Energispareordningen), fjernvarmeselskaberne (for 
nogen), bank eller realkredit? 

• Finansiering 
• Håndværkerfradraget er for lavt til at motivere til ”tunge renoveringer” 

o Men kan det bruges til nedrivning i yderområderne? 
o Kan man samle håndværkerfradraget over flere år, så det kan bruges til én 

omfattende renovering? 
• Kan renovering kobles med en ny vurdering af boligen, så værdien øges og der kan lånes 

mere? 
• Kan man stille krav om at en bygning ved salg skal opnå et vist energimærke? 
• Når en bolig skal vurderes, kunne en energikonsulent følge med og lave en gennemgang. 
• Grøn Boligskat evt. koblet sammen med energimærket kunne motivere boligejeren til at få 

et energimærke i forbindelse med en renovering. 
• ”Abonnements koncepter” tilsvarende nærvarmeløsninger for varmepumper kunne overvejes, 

men hvor hele renoveringen finansieres. 
• Lån bliver ikke billigere end de er i dag. 
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• Hvordan definerer vi de rigtige låneprodukter, så de f.eks. kan tage højde for lange 
tilbagebetalingstider på f.eks. klimaskærmsprojekter der kan holde i 50 år? 

• Det kan undersøges i hvilken grad EU-programmer og fonde kan understøtte udviklingen i 
Danmark. Dette indbefatter InvestEU programmet, der fra år 2021 kan yde garantier til 
investeringer i energieffektivitet, herunder evt. mulighed for at stille garantier for lange lån. 

• Det er svært at løse udkantsområdernes problem med at de ikke kan låne.  
Abonnementsordninger kan dog være et bud. 

• Krav til boligen 
• Ved ansøgning om byggetilladelse skal der stilles krav om energirenovering. 
• Man kunne se på erfaringer fra Finland, hvor fjernvarmeselskaberne begynder at stille krav 

til bygningerne i forbindelse med udfasning af kul og omlægning til lavtemperatur. 

 
Almene boliger 

• Den største barriere i relation til finansiering af energieffektivisering i den sociale boligsektor 
er tillid.  Gennemførelse af energieffektiviseringsprojekter kræver flertal i beboerdemokratiet 
og tillid til det foreliggende beslutningsgrundlag, herunder beregninger af 
energibesparelserne.  

• Det dynamiske regnskab som tager udgangspunkt i at måle på tre punkter: CO2, fugt og varme 
er en måde at skabe en større tillid på, idet det ud over at give et mere holistisk overblik over 
forbruget kan danne grundlag for en øget retfærdighed i afregningen af forbrugerne. 

• Det er ofte et stort problem, at energiforbruget i bygninger ikke er tilstrækkeligt dokumenteret 
ifb. med energirenoveringsprojekter og Almene boliger benytter sig ofte ikke af 
energimærkerne. Projekter bør mødes med et krav om, at energiforbruget skal oplyses 
automatisk. 

• Det er vigtigt at få indsamlet data både før og efter renovering. Der bør sikres ensartede data 
som kan sammenlignes på tværs af boliger og boligselskaber. 

• Der bør også skabes større synlighed omkring energiforbrug. Forsyningsselskaberne er ikke 
bemyndigede til at fortælle hvem der har et højt energiforbrug. Andre muligheder for 
synliggørelse af forbrug bør overvejes. 

• Der kan også skabes større tillid til byggeprocesserne ved at bruge ressourcer på at få 
beboerne/lejerne inddraget i de forskellige faser i processen.  ”Bedre Byggeprocesser” har 
eksempelvis udviklet en række koncepter som skaber et grundlag for effektive og produktive 
byggeprocesser gennem styrket samarbejde og inddragelse. 

• Det er også vigtigt at tage socioøkonomiske aspekter i betragtning for at forstå beboernes 
reaktioner, idet der er et meget blandet klientel i de almennyttige boligselskaber.  

• Desuden er det vigtigt at sikre sig, at der er ressourcer til rådighed i boligforeningerne til at 
kunne gennemføre energirenoveringerne. Eventuelt kan ESCO selskaber inddrages i en større 
del af projekteringsfasen.   

• Fremadrettet er der brug for en række tiltag, herunder lovgivningsmæssige. Optimering af 
ressourcer kan skabes gennem afdelinger på tværs af matrikler, men der er nogle 
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lovgivningsmæssige barrierer til hinder for dette. Derudover er der barrierer for i hvilket 
omfang kommuner kan støtte selve projektudviklingen. 

• Landsbyggefonden havde et oplæg omkring en forsikringsordning, hvor man på baggrund af 
det dynamiske regnskab går ind og forsikrer lejernes energibesparelser. Forsikringsmodellen 
sigter på at graduere risikoen for at forbrugsbesparelsen ikke indtræder, herunder risikoen ift. 
beboeradfærd. Der er nogle udfordringer forbundet med at komme videre med dette blandt 
andet er der brug for lovgivning omkring åbne målestandarder samt omkring hvilke aktører der 
kan agere forsikringsselskab, herunder kommuner. 

• Det blev desuden foreslået, at der børe eksistere et generelt krav om integrering af energitiltag 
i renoveringsprojekter. 

 
Erhverv/SMV sektoren 

• Der er brug for at fremme one-stop-shop konceptet på kommunalt eller tværkommunalt niveau, 
der assisterer SMVerne gennem hele værdikæden og via opbygning af et tillidsforhold med en 
gennemgående proceskonsulent. Der er nødvendigt at finde frem til løsninger på hvordan 
sådanne kan finansieres gennem bidrag fra de forskellige involverede aktører, og evt., via den 
kommende udbudsordning, der erstatter energispare-ordningen. 

• Idet et forholdsvist stort antal mindre SMVere umiddelbart betragtes som ikke kreditværdige 
af den finansielle sektor, kan der være behov for at udvikle faste procedurer for 
risikovurderinger af disse og i forhold til gennemførelse af energieffektiviseringer. Dette kan 
evt. kombineres med standardisering af løsninger og procedurer i forhold til finansielle 
instrumenter såsom f.eks. garantifonde 

• Der er behov for at sælge energieffektiviseringer til SMVere i forhold til et mere holistisk 
approach, der også indregner sidegevinster ved energibesparelser (Non-Energy-Benefits). 
Dette bakkes op af nye vejledninger fra Energistyrelsen. Desuden er mange SMVere motiveret 
af FN’s verdensmål.  I den forbindelse er der brug for vidensopbygning blandt rådgivere og 
teknikere, der skal være bedre til at forstå hvad de sælger, herunder rådgive om, hvad der 
egentligt er vigtigt for virksomhederne. Dette er oftest relateret til forslag der forbedrer 
virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og som indirekte er forbundet med 
energibesparelser.  

• Overordnet set er der finansiering til rådighed hos især større virksomheder og hos de 
finansielle aktører. Der er dog generelt brug for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der 
giver adgang til at bruge af finansieringsmidlerne. Dette kan blandt andet støttes gennem 
udbredelse af one-stop-shops og forretningsmodeller baseret på et holistisk approach. 

 
Kommuner som facilitator 

• Overordnet status, udfordringer og muligheder 
Der er mange rentable energiprojekter i kommunerne og regionerne, som ikke bliver 
gennemført, bl.a. estimeres et vedligeholdelsesefterslæb i de offentlige bygninger på 50 mia. 
kr. De fleste kommuner forekommer interesseret i energibesparelser, men der er en række 
stopklodser i forhold til at skabe momentum. Kommunerne har adgang til attraktiv finansiering 
af kommunale investeringer, men har udfordringer med at få organiseret, prioriteret og bundlet 
projekterne samt facilitere investeringer i private boliger og erhverv. ESCO-konceptet 
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indebærer fordele ved at kunne sikre store og hurtige energibesparelser og fortjener bedre 
støtte fremadrettet, som det eksempelvis aktuelt ses i Norge, hvor staten giver støtte til 
facilitering/ rådgivning. 

• Motivere og kommitte kommuner 
Der er brug for at etablere mere ambitiøse målsætninger på kommunalt niveau, fordi dette er 
helt afgørende for at sikre de nødvendige prioriteringer og styring af indsatsen. Dette kan 
suppleres med styrkede politiske og administrative rammer samt andre initiativer nationalt og 
lokalt. Krav om reduktioner i de kommunale og regionale bygningers energiforbrug ville i høj 
grad øge og synliggøre de enkelte kommuner/regioners indsats. Realisering af energi- og 
klimaplaner kræver at de enkelte kommuner kontinuerligt holder processen på sporet og 
interagerer med de relevante interne og eksterne parter. National opbakning og effektive 
tvær-kommunale samarbejder er blandt nøglerne til at gå fra plan til handling.   

• Styrkelse af kommuners rolle som facilitator i private boliger og erhverv 
Når kommuner skal agere facilitator i private boliger og erhverv er man udenfor ’komfortzonen’, 
hvilket giver udfordringer i forhold til hvordan indsatsen håndteres. Generelt set er der brug for 
en meget direkte og opsøgende indsats for at lykkes, hvilket kræver ressourcer. Diskussionen 
viste, at der kan være nogle uopdyrkede muligheder for at tilvejebringe bedre vilkår for projekt 
finansiering i private boliger og erhverv, og det er vigtigt at den fremadrettede proces afsøger 
disse muligheder. Endvidere bør man øge incitamenter ved at indtænke non-energy benefits 
såsom forbedret indeklima som følge af energirenoveringer.  

• Forbindelse til det internationale/EU 
Der sker mange spændende aktiviteter på europæisk/internationalt plan omkring udvikling af 
nye koncepter i tråd med de nye politikker. Danske kommuner og relaterede aktører kan blive 
bedre til at interagere med disse initiativer på en måde, så det bliver fordrende for 
lokaludviklingen. Nogle danske kommuner viser vejen på, hvordan det kan gøres i samspil med 
energi- og klimaplaner.  

• Opfølgning 
o At sørge for integration af anbefalinger i den politisk og administrative proces efter det 

forestående folketingsvalg. Herunder udvikle ny viden, metoder og værktøjer tilegnet de 
specifikke udfordringer. Her tænkes bl.a. på mulige innovationer ift. at sikre finansiering på 
relevante områder udover de eksisterende såsom indenfor private boliger og erhverv.  

o Koble dette sammen med at videreudvikle ESCO og andre koncepter såsom one-stop-shops, 
der kan skræddersys til de forskellige interesser og behov blandt kommuner med henblik 
på at give mere momentum i implementeringen. Ex. kan det statslige niveau, som foreskrevet 
af EU direktiverne, gøre mere for at understøtte ESCO konceptet og bidrage til bedre 
facilitering af projekterne. Der blev henvist til et eksempel fra Norge, hvor staten ser ud til 
at have held med at skubbe markedet i gang. 

o ikke mindst er det vigtigt at understøtte kommunernes rolle i at formidle ESCO som 
muligheden for at få finansieret indsatsen for EE i virksomhederne. ESCO-metodens mulighed 
for at gennemføre energieffektivitet i virksomheder ”uden for balancen” er helt afgørende 
for, at vi kan nå fra kun at gennemføre projektet med højst 3 års tilbagebetalingstid til at 
kunne gennemføre projekter med op til 10 års tilbagebetalingstid. 



ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I DANMARK 

 

Side 7 

FORMÅL OG BAGGRUND 

Som en del af initiativet "Smart Finance for Smart Buildings" arrangerer Europa Kommissionen en række 
events under projektet “Sustainable Energy Investment Forums”, der har til hensigt at informere samt at 
styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører involveret i udvikling af 
finansieringsprogrammer. SEI Forums vil bestå af mere end 30 events i 15 medlemsstater i perioden 
2016-2019. Information omkring afholdte og planlagte events kan findes på SEI Forums hjemmesiden. 

Det relaterede Roundtable om finansiering af energieffektivitet i Danmark (København, 14. maj 2019), 
beskrevet i denne rapport, var arrangeret af Europa-Kommissionen i samarbejde med Finans Danmark, 
Energisparerådet og FN's miljøfinansieringsinitiativ (UNEP FI). Eventen samlede 70 repræsentanter fra 
den danske energieffektivitetssektor, den finansielle sektor samt repræsentanter fra EU's Energi 
Direktorat og dets Agency EASME (Executive Agency for SMEs). 

Formålet med det nationale Roundtable var at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering af 
energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark, med henblik på at diskutere rammer for indsatsen 
og foreslå konkrete fremadrettede tiltag. De udvalgte emner for sessionerne var 1) private boliger, 2) 
almene boliger, 3) Erhverv / SMV og 4) kommunen som facilitator. 

Materiale fra eventen kan findes via dette link 

Eventen var arrangeret som en opfølgning af et tidligere afholdt nationalt Roundtable, der fandt sted 
den 16. november 2017, og som samlede interessenter fra både energisektoren og den finansielle 
sektor.  Rapportering fra dette arrangement kan findes via dette link.   

En indledende offentlig konference om finansiering af energieffektivitet i Danmark, Sverige og Finland 
fandt sted i København, den 19. maj 2017. Denne begivenhed samlede mere end 100 deltagere fra 
nationale styrelser, den finansielle sektor, projektudviklere, leverandører, interesseorganisationer, 
regioner, kommuner m.v. Præsentationer fra denne konference er til rådighed via dette link. 

 

  

https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-14-may-2019-copenhagen-denmark
https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/roundtable-finance-energy-efficiency-denmark
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-denmark-sweden-and-finland
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INDLEDENDE PLENUM 

Session modereret af  Claus Bugge Garn, Formand for Energisparerådet  

Velkommen  

Claus Bugge Garn bød deltagere velkommen på vegne af EU-Kommissionen og arrangementspartnerne 
FN's miljøfinansieringsinitiativ (UNEP FI), Finans Danmark og det danske Energispareråd. Dette 
roundtable kan være med til at støbe kugler til energispare-indsatsen i Danmark og der blev opfordret 
til god diskussion og udformning af ideer til denne proces. 

Indlæg omkring udfordringen med at bygge bro mellem 
energispareområdet og den finansielle sektor 

Jacob Krog Søbygaard, Sekretariatschef i Klimarådet  

Præsentation her. 

Klimarådets rolle er at rådgive om Danmarks grønne omstilling. Udgangspunktet er de internationale 
klimamål, der blev fastlagt i forbindelse med Paris aftalen og hvordan disse skal omsættes i den danske 
virkelighed.   

Energieffektivisering spiller en stor rolle i opfyldelsen af målene, herunder reduktion i bygningers 
energiforbrug. En indsats for at reducere bygningers CO2-aftryk skal ske som en afvejning af hvordan 
man sikrer optimal balance mellem energieffektivisering og indførelse af vedvarende energi i 
bygningerne.     

Klimarådet ser et stort potentiale i energirenovering, idet undersøgelser viser at de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved energirenovering af bygninger fremstår som de billigste tiltag 
samtidig med at de i høj grad letter den ønskede grønne omstilling.   

Det store spørgsmål er hvilke virkemidler der skal tages i anvendelse for at fremme en sådan udvikling. 
Det skal ses på baggrund af, at det halter med at forløse potentialet på trods af en lang række 
politiske initiativer gennem tiden og høje afgifter på energi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

At det halter, skyldes en række barrierer såsom at boligejerne ikke er tilstrækkeligt langsigtede i deres 
valg og at der kan være problemer med at skaffe finansiering, som virkemidlerne bør adressere. Jacob 
Krog Søbygaard nævnte som eksempel, at der måske skal stilles krav om involvering af energirådgiver 
og finanssektoren på en bedre måde for at sikre mere dynamik på området. 

Det europæiske perspektiv  

Niels Ladefoged, Policy Officer, Energy Efficiency Unit of EU Commission 

Præsentation her. 

Niels Ladefoged gennemgik EU’s politikker og fremadrettede budget for at sikre energiomstillingen. 
Målene frem til år 2030 er at reducere CO2 udledninger med 40% sammenlignet med niveauet i år 
1990, en vedvarende energi andel på 32% og 32,5% energibesparelser sammenlignet med 
et ’business-as-usual’ scenario og Kommissionen foreslår som langsigtet strategi at EU opnår netto nul 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/001_jacob_krog_soebygaard_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/002_niels_ladefoged_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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drivhusgas emissioner i år 2050. Der blev vist en graf for hvordan reduktionen i de forskellige sektorer 
estimeres over årene.    

EU’s energistrategi opererer med ’energy efficiency first’ og der er allerede gennemført en lang række 
reguleringsmæssige tiltag for at bane vejen. Et centralt element i processen er at EU-landene skal 
udarbejde nationale energi- og klimaplaner (NECP), der skal indeholde de konkrete tiltag på nationalt 
niveau. Landenes udkast til disse NECP blev indsendt sidst på året 2018 og skal færdiggøres resten af 
2019 på EU’s anbefalinger, herunder via involvering/konsultation af relevante stakeholders. 

På den finansielle front arbejdes der på at indføre et ensartet klassificeringssystem – en ”taksonomi” – 
som grundlag for at identificere hvor bæredygtige investeringer kan have mest effekt. Et andet initiativ 
er at klarlægge investorers ansvar for at tage bæredygtighed i betragtning, som der blev opnået 
politisk enighed om i marts 2019. Et tredje vedtaget initiativ er at indføre to nye kategorier af 
benchmarks for klimaomstillingen.  

I EU’s forslag til budgetperioden 2021-2017 er det først og fremmest puljer til forskning-udvikling, EU 
strategiske investeringer og regional udvikling, der skal understøtte energiomstillingen. Der er sat mål 
for at 25% af de allokerede midler skal gå til at imødegå klimaudfordringen, hvilket viser dens høje 
placering på dagsordenen.  

Støtten indenfor bæredygtig energi kan opdeles i: 
• Kapacitetsopbygning og policy support – under LIFE/Clean Energy programmerne  
• Direkte støtte til grønne energiinvesteringer - under ERDF/CF, CEF 
• Mobilisering af private investeringer via de-risking – under InvestEU programmet 
• Forskning-udvikling - under Horizon Europe              

Under InvestEU programmet er der i udkastet afsat 38 milliarder EUR som garantiordning for grønne 
investeringer. Heraf 11,50 milliarder EUR til bæredygtig infrastruktur, hvorunder energi effektivitet 
indgår. Under LIFE programmet er der allokeret 1 milliard EUR til ’clean energy transition’ i form af 
kapacitetsopbygning indenfor relevante områder.   

Perspektiver set fra den finansielle sektor  

Peter Jayaswal, Direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark  

Præsentation her. 

Peter Jayaswal præsenterede Finans Danmarks arbejde med at sikre bæredygtig finans. Dette sker 
med afsæt i et erklæret ønske om at bidrage til en ambitiøs og bæredygtig omstilling, hvor den 
finansielle sektor har en vigtig rolle i at være med til at sikre finansieringen. Samtidig har Finans 
Danmarks en målsætning om at bidrage aktivt til EU's handlingsplan for finansiering af en bæredygtig 
vækst. 

For at fremme denne udvikling har Finans Danmark etableret Forum for Bæredygtig Finans, der 
opererer med et mandat om inden udgangen af 2019 at levere anbefalinger til Finans Danmarks 
bestyrelse. I dette forum deltager en række parter fra den danske finans-, erhverv- og videns sektor. 

Nye energivenlige bygninger og energirenovering skal hjælpe til at nå klimamålene. En tredjedel af 
danske huse har energimærke E-G, hvilket indebærer et væsentligt potentiale for forbedringer. Dansk 
realkredit kan være med til at sikre billig finansiering til energiforbedrende investeringer, herunder 
udlån til ejerboliger, udlejningsejendomme, almene boliger, andelsboliger og erhverv. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/003_peter-jayaswal_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Et vigtigt element i processen er at få defineret hvornår en bygning er bæredygtig og som grundlag 
for, hvem der kan få ”grønne lån”. Dette hænger sammen med arbejdet på EU-niveau med at skabe 
fælles rammer og sikre gennemsigtighed, herunder ”taksonomi” og standard for grønne obligationer. 
Finans Danmark arbejder for, at alle skal have incitament til at hæve energistandarden, fx ved at 
operere med ”grader af grønt”. 

Perspektiver set fra energispare-sektoren   

Claus Bugge Garn, Formand for Energisparerådet 

Præsentation her. 

Hovedinstrumentet i den danske indsats indenfor energibesparelser har siden 2006 været 
Energispareordningen (ESO), herunder Danmarks energispare forpligtelse under EU-direktivet for 
energieffektivitet (EED). Ordningen er imidlertid blevet kritiseret for lav additionalitet indenfor 
bygninger), mangelfuld kontrol samt høje omkostninger. 

Ifølge Energiaftalen indgået i år 2018 udløber Energispareordningen i år 2021 og erstattes af en 
markedsbaseret udbudspulje på 500 millioner kr. pr. år i perioden 2021-2024. Heraf målrettes 200 
millioner kr. mod energibesparelser i bygninger og 300 millioner kr. til energibesparelser i industri og 
serviceerhverv. Der risikerer at gå ekspertise og momentum tabt i overgangen mellem ESO og 
udbudspuljer.  

Der er succeser og fiaskoer i den hidtidige energispare indsats. Blandt succeser blev nævnt indsatsen 
indenfor nybyggeri, elektriske apparater og erhverv og fiaskoer indenfor eksisterende bygninger og 
transport. I den fremadrettede indsats er der muligheder i at sikre bedre implementering af 
bygningsdirektivet (EPBD), herunder mål og krav om en energieffektiv og dekarboniseret 
bygningsmasse i 2050, udarbejdelse af en langsigtet renoveringsstrategi og tilvejebringe lettere 
adgang til finansiering (via gruppering, risiko minimering og støtte). 

Energieffektivitetsindsatsen står i øjeblikket på tre ben: 1) Regulering, inkl. byggekoder og miljøvenligt 
design, 2) tilskud/incitamenter og 3) information. Der blev spurgt til om finansiering skal indgå som et 
fjerde ben for at fremme energieffektivitet i de eksisterende bygninger? Der er i princippet meget 
finansiering til rådighed, men nøglen er, hvordan man kan bygge bro mellem de to verdener.  

Med dette spørgsmål og en opsummering af formiddagens oplæg opfordrede Claus Bugge Garn til et 
konstruktivt og produktivt roundtable indenfor emnerne 1) private boliger, 2) almene boliger, 3) Erhverv 
/ SMV og 4) kommunen som facilitator. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/004_claus_bugge_garn_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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SESSION 1 OM PRIVATE BOLIGER  

Modereret af Claus Bugge Garn, Formand for Energisparerådet 

Intro og formål 

Sessionen søgte at finde frem til modeller for hvordan man kan øge energirenovering af private boliger 
på baggrund af de erfaringer, der er gjort de senere år i bl.a. Frederikshavn og Sønderborg. 
Pengeinstitutter var repræsenteret og gav deres eksempler og syn på mulighederne. Diskussionen 
omkring fremadrettede modeller gik på, hvordan indsatsen kan opskaleres, så man kan reducere 
transaktionsomkostninger samt samtidig sikre dynamik og nærhed med henblik på at involvere 
boligejerne. Dette for eksempel i form af ’one-stop-shop’ konceptet, hvor boligejerne får tilbudt en 
samlet pakke til finansiering og kvalitet i udførelsen. 

Nøglespørgsmål:  

1.  Hvordan er den generelle situation med hensyn til at få mere gang i energirenoveringer af 
private boliger - hvilke er de vigtigste udfordringer at få adresseret?  

2.  Hvad er de vigtigste erfaringer fra de lokale initiativer i Frederikshavn og Sønderborg med 
henblik på at lave en opskaleret tilgang til renoveringer i Danmark, herunder sikre mulighed for 
dybdegående renoveringer?  

3.  Hvad er læren af bæredygtige renoveringsprojekter og eksisterende landsdækkende ordning, 
der kan indgå i en fremadrettet indsats?  

4.  Hvilke EU-støtteordninger kan tages i anvendelse for at understøtte en sådan fremadrettet 
indsats?  

5.  Hvordan kan der iværksættes en opskaleret tilgang til energirenoveringer i de private boliger 
– opdelt på regulatoriske forhold, støtteordninger og projekter-initiativer samt hvad sektoren 
selv kan gøre?  

Session agenda:  

• Indflyvning – hvorfor sker der ikke mere? Det brede billede v. Claus Bugge Garn, efterfulgt af 
Torben Liborius, Dansk Byggeri samt Kim Tobiasen, Sparekassen Kronjylland  

• Erfaringer fra Refurb: Claus Bugge Garn præsenterer hoved-findings fra dette projekt  

• Oplæg fra Bahram Dehghan, Energibyen Frederikshavn, om erfaringer fra aktiviteter i 
Frederikshavn herunder ’one-stop-shop’ under EU-projektet Innovate. Carsten Schiødte, Jyske 
Bank, supplerer med deres erfaringer, bl.a. med afsæt i projektet i Frederikshavn. Dette 
efterfølges af refleksion fra Niels Kjær Hansen, Ringkjøbing Landbobank  

• Oplæg om erfaringer med bæredygtige renoveringsprojekter, Balder Johansen, Logik og Co. 
Efterfulgt af kommentar fra Ole Sørensen, Jyske Bank og indlæg af Tommy Olsen, Gate 21  

• Oplæg om eksisterende landsdækkende ordning – både fra Niels Kåre Bruun, Better Home og 
Katrine Havemann Olsen, Nykredit  

• Oplæg om EU-støttemuligheder under forskellige ordninger – er der uudnyttede muligheder? 
Niels Ladefoged, DG ENER  
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• Diskussion, opsummering – konklusioner  

Præsentationer 

- Indflyvning  
Hvorfor sker der ikke mere? Det brede billede v. Claus Bugge Garn 

Præsentation her. 

Energirenovering af private boliger er et nødvendigt indsatsområde, hvor der er et stort potentiale og 
hvor der er god samfundsøkonomi i indsatsen. Samtidig er indsatsen i høj grad med til at lette den 
grønne omstilling ud fra en vurdering af Klimarådet. EA Energianalyse har samtidig vurderet, at den 
optimale energibesparelse for at nå målene i 2050 er 1% om året, altså samlet 31%. De realiserede 
varmebesparelser har siden 2007 været 0,25% om året. 

Der må derfor være en række barrierer, der gør at energirenoveringerne ikke gennemføres. Det kan 
være: 

• Ejer /lejer problematikker. 
• Manglende viden hos boligejerne. 
• Beslutnings- og renoveringsprocessen er besværlig. 
• Manglende adgang til finansiering. 

Derfor skal vi lære fra ildsjæle og pilotprojekter rundt i landet, med henblik på at identificere de 
nødvendige rammebetingelser og succesfulde tilgange, som så kan implementeres og opskaleres bredt. 
Det kan lade sig gøre at igangsætte en hurtig omstilling. Det viste Danmark i 1980’erne, da man 
sænkede energiforbruget med 20% over få år. 

 
Renoveringsbehov i private boliger v. Torben Liborius, Dansk Byggeri 

Præsentation her. 

Den eksisterende bygningsmasse er vores store udfordring, da nybyggeriet kun udgør få procent af 
bygningsmassen. Men boligejernes fokus på energi er faldende, måske fordi de har flere penge mellem 
hænderne. Det viser sig bl.a. af at kun ca. 11% har energirenoveret i 2018, mens 28% har gennemført 
andre vedligeholdelsesarbejder. Et problem er også at boligejernes bevidsthed om deres boligs 
energitilstand er lav. 8% af boligejerne mener at deres bolig er i energimæssig dårlig stand, men 34% 
af boligerne har et energimærke på E eller ringere, hvilket betragtes som en dårlig stand. Dog vurderer 
Dansk Byggeri at interessen er stigende fra 2018 til 2019. 

Barriererne for at energirenovere er: 
• Viden og interesse – hvad er det rigtige at gøre? 
• Praktiske barrierer – bøvl og besvær med processen 
• Økonomi – har vi råd?  kan det betale sig? 
• Fravær af konkrete mål 

Incitamenterne er bredere end energibesparelser: 

• Lavere driftsudgifter 
• Indeklima og komfort 
• Øget værdi 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_claus_bugge-garn_2_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/006_torben_liborius_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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• ”Feel good” (grøn samvittighed) – kan det rykke noget? 

Måske skulle man lave en ”no cure no pay” ordning? 

 
Erfaringsinput fra Kim Tobiasen, Sparekassen Kronjylland  

Banken har deltaget i en landsby-indsats, hvor beboerne frivilligt kunne deltage i et fælles projekt. Man 
tilbød en solcellepakke og uvildig rådgivning – uvildighed er vigtigt, derfor kom mange med. Banken 
finansierede og har holdt 15 - 20 energimøder med deltagelse af i alt 1.500 mennesker. Man har også 
forsøgt med jordvarme, hvor kunderne havde oliefyr. 100 ejendomme etablerede anlæg. Man lavede 
energikreditter og kunderne betaler. 

Erfaringen er at det er svært at uddanne/motivere rådgiverne i banken. Screeningsværktøj bruges ikke 
rigtigt. Bankrådgiveren skal derfor kun introducere mulighederne for boligejerne. Ejerne er forvirrede 
og skal derfor have en god og uvildig energirådgivning. 

Vi skal skabe nogle alliancer så vi sælger produktet fælles ind. Rådgivningen skal koste lidt, måske 
1.000 kr. Så må vi finde resten af pengene et andet sted. 

 
Erfaringer fra Refurb – v.  Claus Bugge Garn  

Præsentation her. 

Refurb forsøger at skabe en samlet ”rejse” for boligejeren fra de begynder at overveje en indsats over 
afklaring og beslutning, til projektet er gennemført. En ”one-stop-shop” model. Det er vigtigt at tilbyde 
pakken til boligejeren på det rigtige tidspunkt. Alle boligejere har tidspunkter i deres liv, hvor 
energirenovering giver mening. Der skal fokuseres både på tekniske, finansielle og sociale aspekter, 
når man sælger energirenoveringen ind til boligejerne. 

Man har opbygget en ”kunderejse” som både giver teknisk og finansiel vejledning. For at undgå ”drop-
outs” skal man fokusere på følgende: 

• Der skal sørges for en personlig tilgang og skræddersyet vejledning 
• Forståelse for mulighederne i grupper af ”communities”/sammenhold 
• Der skal gives langsigtet perspektiv på renoveringen 
• Der skal være en klar planløsning 
• Der skal være en klar finansieringsplan 

De ikke-tekniske løsninger (finansiering, kvalitetssikring m.m.) motiverer mere end teknik. One-stop-shop 
løsningerne virker til at have størst potentiale for at overbevise boligejere til at energirenovere. 

Ved ”compelling offers” er det essentielt at finde frem til fordele og ulemper ved renoveringen for 
boligejerne: 

• Et tilbud man ikke kan modstå, skal være nemt, let at forstå og til at kunne betale for at kunne 
tiltrække størstedelen af markedet 

• Et ”compelling offer” er et let forståeligt tilbud til slutbrugeren, som er skrevet i et ikke-teknisk 
sprog, som tilgodeser hans/hendes krav til et komfortabelt liv men med en energieffektivisering 
af hans/hendes hjem 

• Det er vigtigt at lave tilbud/pakker der er mærkbart forskellige fra hinanden 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/007_claus-bugge-garn_3_refurb_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Erfaringer fra aktiviteter i Frederikshavn herunder ’one-stop-shop’ under EU-projektet Innovate – v. 
Bahram Dehghan, Energibyen Frederikshavn, 
 
Præsentation her. 

Frederikshavn arbejder i et nyt projekt: Innovate, med at renovere i klynger af boliger. Man henvender 
sig til klynger, som kan være boligområder, landsbyer m.m. De får informationsmøder eller besøg af 
kampagne-bil og efterfølgende rådgiverbesøg. Desuden er der aftaler med en række private aktører, 
f.eks. håndværkere, butikker med relevante produkter, banker m.m. Kommunen driver processen ud fra 
en kunderejse der ligner BedreBolig og Refurb. 

Konklusioner er bl.a.: 

• Finansiering er ikke det største problem 
• Motivation og bøvl er vigtige og skal løses med god uvildig vejledning 
• Sælg det på livskvalitet, altså indeklima, komfort, lækker bolig m.m. 
• Man tilbyder pakker til private boliger og samler en realistisk pakke for den enkelte. Ved at 

byde pakker ud på tværs af mange boliger kan man garantere en rabatpris 
• At informere borgerne er det allervigtigste 
• Husk at spørge ind til energirenovering i bankens kundemøde. Økonomisk gevinst motiverer til 

handling 
• Vi skal gøre energirenovering obligatorisk når man søger byggetilladelse eller lignende 

 
Refleksion fra Niels Kjær Hansen, Ringkjøbing Landbobank  
 
Finansiering ser ikke ud til at være det store problem. Det skal gøres enkelt at komme igennem et forløb 
fra videns indsamling til gennemført projekt. Tror at det økonomiske motiv er vigtigt samt at der er 
nogle rammebetingelser der skal være opfyldt for at boligejeren er klar til en renovering. 

 
Erfaringer med bæredygtige renoveringsprojekter – v. Balder Johansen, Logik og Co.  

”Gør det selv” arbejde er et problem, fordi der kommer skader senere pga. dårligt udført arbejde. 
Ofte er det dem håndværkeren senere skal forbedre. 

Håndværkerfradraget betyder for lidt. Beløbet er for lavt til at få folk til at tage en beslutning. Kan vi 
i stedet hæve bygningens værdi når den renoveres ved at lave en ny vurdering, som kan skabe rum til 
investeringen. 

Håndværkerne er meget forskellige. Nogle, især de små, holder sig til det sikre og udfordrer ikke 
kunden med nye løsninger eller større projekter. På den måde bliver den dybe renovering ikke solgt ind 
og muligheden forpasses. 

Hvordan gør vi det lækkert at få isoleret? 

 
Reflektioner fra Ole Sørensen, Jyske Bank  

Fokus skal være på energimærker under C. De små renoveringsprojekter får vi let dræbt, hvis de skal 
tjekkes og dokumenteres pga. regler og lånerammer. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/008_bahram_deghan_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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En grøn ejendomsskat skal kalibreres rigtigt, så man ikke straffer dem i gode huse, som ikke forbedrer 
det (må kræve at skatten holdes op på løbende forbedringer eller et nyt energimærke). 

Vi må ikke glemme adfærd, hvor der ofte kan hentes rigtig meget. 

 
Energirenovering i Private boliger - v. Tommy Olsen, Gate 21  

Præsentation her. 

Energirenovering af private boliger er svært, fordi der er 2 Mill. beslutningstagere, der skal 
overbevises, men 50% af energiforbruget i bygninger skyldes de private boliger, så vi kan ikke komme 
udenom dem. 

Kunderejsen, som BedreBolig bygger på, og som svarer meget til det Frederikshavn arbejder videre 
med, det Sønderborg gør i Refurb og BetterHome konceptet, er den rigtige tilgang. Problemet er bare 
at vi ikke kan få boligejeren til at betale for rådgivningen, hverken den indledende plan eller 
byggeledelsen. Det skal vi finde en løsning på. Der er efterhånden bred enighed om at vi ikke skal 
sælge energirenoveringer men en Bedre Bolig dvs. med bredt fokus på indeklima, komfort, moderne 
udseende og energi. Energibesparelsen skal give et tilskud til at man kan realisere drømmehuset. 

Kan vi arbejde mere med nye kommercielle koncepter som ”varmepumper på abonnement”, gerne med 
et bredere fokus hvor også klimaskærmen forbedres, og gerne finansieret med pensionskassernes 
midler. 

Kan vi inddrage fjernvarmeværkerne i promovering og udførelse? De skal sænke deres klimabelastning 
gennem lavtemperatur-fjernvarme, varmepumper m.m. som alle kræver huse der kan opvarmes med 
lavere fremløbstemperaturer. Så de har en interesse i at boligejeren renoverer. 

 
Oplæg om eksisterende landsdækkende ordning – v. Niels Kåre Bruun, Better Home 

BetterHome startede med pakker, men har opdaget at hvert hus skal have sin egen pakke. Det skal 
være nemt! En renovering svarer til en middelsvær skilsmisse! Altså, det er besværligt. 

Boligejeren har brug for at blive holdt i hånden hele vejen. Energibesparelser er ikke umiddelbart 
attraktive. Det er moderne boliger. Folk har masser af ideer, men skal have hjælp til at prioritere dem. 

Bankerne skal ikke være rådgiver på renovering. Største kundegruppe er de ældre, næste 
kundegruppe er nykøberne. 

 
Oplæg v. Katrine Havemann Olsen, Nykredit  

Præsentation her. 

Det største klimapotentiale er i boligen og 90% af de bygninger vi har i dag, står der også i 2050. 
Renovering kan øge boligens værdi, og den har Nykredit pant i! Samtidig betyder renovering lavere 
driftsudgifter og højere boligkvalitet. Forenet kan vi mere! Kan vi inddrage ”renoverings-kunderejsen” 
i det flow som banken og kreditforeningen allerede tager kunden igennem, bliver det mere naturligt. 

Nykredit tilbyder Boligeftersyn af en rådgiver, der udarbejder en plan på tværs af energi, 
vedligeholdelse og klimatilpasning. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/011_tommy_olsen_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/009_katrine-h-havemann_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Konklusioner: 

• Betaling for uvildig rådgivning er en barriere. 
• Vi skal gøre noget når vi alligevel har fat i kunden. 
• Renoveringer i yderområdet skal være ”bankable”. Derfor kan banken ikke løse de sidste 20%. 
• Boligeftersyn af en ekspert har ikke været en stor succes, men digitaliseres nu. Måske kan det 

så blive bedre. 
• Uvildig konsulent når en ejendom alligevel vurderes? 

 
 
Oplæg om EU-støttemuligheder - v. Niels Ladefoged, DG ENER  

Præsentation her. 

Oplægget fokuserede på InvestEU støtte programmet, der vil blive indført i EU’s kommende budget 
periode 2021-2027. I budgetudkastet er der afsat 38 milliarder EUR som garantiordning for grønne 
investeringer. Heraf 11,50 milliarder EUR til bæredygtig infrastruktur, hvorunder energi effektivitet 
indgår.  

Garantilementet under InvestEU kunne blive interessant i forhold til at sikre billig kapital til 
energirenoveringer af private boliger i Danmark og disse muligheder kan blive afsøgt i den videre 
udvikling af programmet. Der vil blive tilknyttet en ’Advisory Hub’, herunder en ny EU City Facility samt 
ELENA programmet, der skal være med til at bane vejen for brugen af InvestEU.    

 

Konklusioner og fremadrettede anbefalinger  

Indflyvning 

• Vi skal energieffektivisere bygninger med samlet 1% om året, men vi effektiviserer kun med 
0,25% - så tempoet skal firedobles. 

• Private boliger udgør 50% at bygningernes energiforbrug! 
• 90% af vores nuværende bygninger står der også i 2050. 
• Bevidstheden om bygningens reelle tilstand er lav hos boligejerne. De tror at deres bolig er 

bedre end den er. 
• 2/3 af bygningsejerne siger at de er interesserede, men kun 11% gør noget. 
 

Målgruppe 

• Ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra 
• Ny-købere 
• Huse med energimærke under C. Nogle bygninger er så dårlige at de i stedet skal rives ned! 

 
 
Motivation 

• Fokus på hele boligen så vedligehold, energi og en sund og moderne bolig tænkes sammen. 
• Økonomi er en forudsætning, men lang tilbagebetalingstid vælter ikke et projekt, hvis det giver 

nogle af de andre værdier oveni. 
• En let ”one-stop-shop” pakke som er forståeligt beskrevet gør det let at beslutte sig og 

gennemføre. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/010_niels_ladefoged_2_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Koncept 

• Kunderejse med hjælp hele vejen. 
• Forenet kan vi mere: Facilitator kan være kommunen mens en række andre aktører deltager på 

hvert sit område. 
• Hvem kan køre den store udrulning? Det er nok urealistisk at det bliver kommunerne. 
• Boligejeren skal rammes på det tidspunkt hvor man er modtagelig f.eks. ved huskøb eller når 

børnene flytter … 
• Vi skal bruge de naturlige ”touch points” hvor der alligevel er kontakt til boligejeren. 
• Husk adfærden! Her kan hentes store energibesparelser meget billigt. 
 

Rådgivning 

• Rådgivning er vigtig for at kunne hjælpe kunden igennem hele rejsen frem til et vellykket 
gennemført projekt. 

• Rådgivningen skal være troværdig, gerne uvildig. 
• Boligejeren vil ikke betale for den nødvendige rådgivning, men det kan være en fordel, hvis 

boligejeren betaler lidt for selv at have ”hånden på kogepladen” f.eks. 1000 kr. 
• Hvem skal betale resten af rådgivningen: Staten (Energispareordningen), 

fjernvarmeselskaberne (for nogen), bank eller realkredit? 
 

Finansiering 

• Håndværkerfradraget er for lavt til at motivere til ”tunge renoveringer” 
o Men kan det bruges til nedrivning i yderområderne? 
o Kan man samle håndværkerfradraget over flere år, så det kan bruges til én stor renovering? 

• Kan renovering kobles med en ny vurdering af boligen, så værdien øges og der kan lånes mere? 
• Kan man stille krav om at en bygning ved salg skal opnå et vist energimærke? 
• Når en bolig skal vurderes, kunne en energikonsulent følge med og lave en gennemgang. 
• Kan der indføres en Grøn Boligskat evt. koblet sammen med energimærket, så boligejeren 

motiveres til at få et energimærke i forbindelse med en renovering? 
• Kan der laves ”Abonnements koncepter” tilsvarende nærvarmeløsninger for varmepumper, men 

hvor hele renoveringen finansieres? 
• Lån bliver ikke billigere end i dag. 
• Hvordan definerer vi de rigtige låneprodukter, så de f.eks. kan tage højde for lange 

tilbagebetalingstider på f.eks. klimaskærmsprojekter der kan holde i 50 år? 
• Det kan undersøges i hvilken grad EU-programmer og fonde kan understøtte udviklingen i 

Danmark. Dette indbefatter InvestEU programmet, der fra år 2021 kan yde garantier til 
investeringer i energieffektivitet, herunder evt. mulighed for at stille garantier for lange lån 

• Det er svært at løse udkantens problem med at de ikke kan låne. Abonnementsordninger kan 
dog være et bud. 

Krav til boligen 

• Ved ansøgning om byggetilladelse skal der stilles krav om energirenovering. 
• I Finland begynder fjernvarmeselskaberne at stille krav til bygningerne i forbindelse med 

udfasning af kul og omlægning til lavtemperatur. 
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SESSION 2 OM ALMENE BOLIGER 

Modereret af Henrik Bielefeldt, Project Zero 

Intro og formål 

Sessionen fokuserede på behovet for finansiering af energieffektivitet indenfor den sociale boligsektor. 
Landsbyggefonden har ikke vidtstrakt mulighed for at støtte energirenoveringer indenfor de gældende 
regulativer for fondens virke, initiativet til energirenovering skal derfor primært komme fra sektoren 
selv. Sessionen havde til formål især at debattere hvordan data, og beboerinddragelse er en del af 
finansieringsløsningen i boligforeningerne, blandt andet i relation til muligheden af at 
indføre ”Dynamisk varmeregnskab” som afregningsmetode (afregning baseret på indeklima). 

 
Nøglespørgsmål: 
 

1. Hvor vigtig er data og beboerinddragelse for finansieringsløsningen i boligforeningerne? 

2. Hvordan danner den almene bygherre sig et tilstrækkeligt overblik over de mulige rentable 
energibesparelser i forbindelse med en renovering? 

3. Hvordan kan rentable aktiviteter vedtages i beboerdemokratiet og bringes til udførelse? 

4. Hvordan kan beboernes baseline forbrugsudgifter kvantificeres? Hvordan skal 
forbrugsbesparelsen 1:1 garanteres (uden væsentlig huslejestigning)? 

5. Diskussion af Landsbyggefondens forsikringsmodel: Hvorledes kan det dynamiske 
varmeregnskab medvirke til at graduere risikoen for at forbrugsbesparelsen ikke indtræder, 
samt at håndtere risikoen ift. Beboeradfærd? Er denne model attraktiv for f.eks. 
pensionsselskaber, kommuner, stat, el. andre, der som alternativ til tilskud, kunne etablere en 
garantifond, eller et ”forsikringsselskab” for energirenoveringer? 

 
Session agenda: 
 

• Energirenoveringer kræver beboernes tillid til valg af finansieringsløsning 
- Henrik Bielefeldt, Afdelingschef, Project Zero 

• Dynamisk varmeregnskab som performance dokumentation 
- Anton Ahnfelt-Rønne, Projektleder, Domea.dk 

• Beboerne som beslutningstagere – værdibegrebet ved renovering 
- Torsten Jepsen, Konsulent, Bedre Byggeprocesser 

• Forsikring af energibesparelser i boliger 
- Mads Gudmand-Høyer, Landsbyggefonden, - principper for forsikringsmodel 
- Anne Stougaard, Chefkonsulent Gladsaxe Kommune - kort om de muligheder kommunen ser 

i konceptet 

- Jesper Loose Smith, Dir. Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe, - kort om potentialet ift. 
renovering af ca. 377 boliger i boligafdelingerne Egeparken I og II 
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• Åben diskussion baseret på deltagernes synspunkter og ideer (svar / ideer til 
nøglespørgsmålene) 

• Opsummering – konklusioner 

Præsentationer 

Energirenoveringer kræver beboernes tillid til valg af finansieringsløsning - v. Henrik Bielefeldt, 
Afdelingschef, Project Zero 

Præsentation her. 

Sønderborg er en del af SmartEnCity projektet, der støttes finansielt af EU’s Horizon 2020 forsknings- 
og innovationsprogram. Sønderborgs Project Zero vision er at være CO2 neutral i 2029. I relation hertil 
arbejdes med energieffektivisering og bæredygtig energi og i SmartEnCity projektet med et særligt 
fokus på boligforeninger.  

Henrik Bielefeldt understregede beboerdemokratiet som en væsentlig faktor. Dette adresseres i H2020 
projektet ”Happi” som omfatter ca. 30 % af boligforeningernes boligmassen i Sønderborg kommune. 
Projektet repræsenterer en bred sammensætning af sociale boliger, beliggende i både centrum og i 
yderområderne af Sønderborg. Projektet har blandt andet sigte på gennemførelse af uddannelse 
omkring bedre beboerinddragelse. 

Første opgave i projektet er at kigge på hvordan energieffektivitet kan finansieres, eventuelt via en 
anden form for realkredit. Desuden er der fokus på at fastlægge hvordan energieffektivitet monitoreres 
mest effektivt.  

Anden opgave er relateret til at få skabt en bedre beboerinddragelse, herunder at få flere til at 
deltage i beboerdemokratiet.  Og især at få flere til at interessere sig for energirenovering. Hvordan 
kan vi bruge den grønne omstilling til at engagere familier? 

En af hovedudfordringerne er, at der ikke eksisterer et fælles overblik over energiforbrug. Dette er der 
mange årsager til, bl.a. er der mangel på valide data.  

Kommunikation med beboere er et nøglebegreb. Det er vigtigt at arbejde med tillidsbegrebet, for at 
huslejestigninger kan blive accepteret. Vedtagelse af væsentlige huslejestigninger blokeres ofte af 
manglende tillid til de beregnede energibesparelser. Ressources skal også tages i betragtning i 
spørgsmålet om finansiering – det er f.eks. også vigtigt at inddrage fakta om den arbejdskapacitet 
der er til rådighed i administrationen til at gennemføre energirenoveringerne. Dette er ofte en større 
udfordring end selve finansieringen. 

 
Dynamisk varmeregnskab som performance dokumentation – v. Anton Ahnfelt-Rønne, 
Projektleder, Domea.dk 

Præsentation her. 

Domea.dk leverer udlejning, administration og drift til almene boligselskaber. Domea.dk arbejder for 
at skabe trygge boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. Domea.dk er en af Danmarks 
største almene bygge- og boligadministrationer og arbejder på løbende effektivisering og 
digitalisering af sine ydelser. Domea.dk er non-profit, ejet af kunderne og demokratisk ledet. 
 
Det dynamiske varmeregnskab giver et holistisk blik på forbruget og et mere sundt indeklima ifølge 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/012_henrik_bielefeldt_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/013_anton_ahnfeldt-roenne_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Anton Ahnfelt-Rønne. Beboerne bestemmer i fællesskab ”tarifferne” der er inddelt efter en smiley 
ordning med grøn, gul og rød farve (godt, mindre godt og dårligt indeklima). Der placeres typisk 1 
måler pr. bolig som måler hver 5 minut og sender data op i skyen – om frisk luft/co2 indhold, fugt og 
temperatur. 

Anton gav et eksempel på et varmeregnskab fra en adresse i Svendborg kommune – herunder en 
gennemgang af gule, grønne og røde værdier fra en månedsrapport. Hvis tarifferne for accepteret 
co2, fugt og temp. overtrædes, betales en ekstra udgift. Ifølge Anton, er der meget få beboere der 
beklager sig over forøgede udgifter fra varmeregnskaberne. Dette hænger sammen med, at dem der 
oplever stigende udgifter, tidligere har draget fordel af deres nabos varmeregnskab (helt op til 70 % 
af varmen). 

Beboere går meget op i hvilken farvekategori de befinder sig i – trods en lille økonomisk sanktion. 
Overordnet set er det dynamiske varmeregnskab en god metode til at motivere folk til en bedre 
energiadfærd.  

 
Beboerne som beslutningstagere – værdibegrebet ved renovering – v. Anders Jacobi, Konsulent, 
Bedre Byggeprocesser 

Præsentation her. 

Bedre Byggeprocesser er en virksomhed med speciale i at skabe gode, produktive byggeprocesser. 
Bedre byggeprocesser har fokus på at fremme samarbejde og reducere konflikter for øget effektivitet 
og produktivitet i byggesektoren. Virksomheden har ekspertise indenfor beboer- og 
interessenthåndtering, hvor der trækkes på en række sociologiske værktøjer og på byggefaglighed. 

Bedre byggeprocesser beskæftiger sig således med 3 områder: 

1. bedre samarbejde – 2. organisationsudvikling – 3. beboersamarbejde. 

Der er meget adfærdspsykologi involveret. Det er vigtigt at bruge andre tilgange til disse områder – 
ved at lære at lytte til beboerne. I stedet for at forsøge at overbevise – skal vi forstå beboerne og 
hvad der er vigtigt for dem, ellers vil det ikke lykkes at lave energirenoveringer. Det handler om at 
skabe en forståelse for rammerne og hvordan beboerne kan inddrages indenfor disse rammer. 

Det handler også om præcis og tilpas information – for meget information er ikke hensigtsmæssigt. Her 
er der også et stort potentiale for forbedringer. Der skal varetages opgaver med beboerhåndtering – 
for eksempel via varslinger og beskeder. Vi tager for let på det hvis vi ikke inddrager professionelle til 
at assistere omkring håndteringen af dette. 

En vigtig betragtning er, at man ofte glemmer at kigge på den specifikke byggesag. Det er ofte 
nødvendigt at tage to skridt tilbage og starte med en kort analysefase og få et overblik over 
udfordringer og problemstillinger i forhold til de forskellige beboersegmenter.  

Det handler bl.a. om at lytte til beboerne. Når et tilstrækkeligt vidensgrundlag om dette er opnået, kan 
man udarbejde en strategi omkring hvad der skal sættes i værk og hvordan de forskellige værktøjer 
skal tages i anvendelse? Vi bruger hvis så-regler – hvis det her sker, så gør vi det her. Det handler om 
at forudsige forskellige scenarier/problemer for at undgå uhensigtsmæssige løsninger. Dette sikrer en 
mere effektiv, systematisk proces. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/014_anders_jacobi_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Bedre Byggeprocesser har udviklet ”Collaboneering”, en metode, som styrker samarbejdet mellem alle 
parter i byggeprojektet fra start til slut. Det er sammenkoblingen af de to ord collaboration og 
engineering.  

 
Forsikring af energibesparelser i boliger – v. Mads Gudmand-Høyer, Landsbyggefonden, - 
principper for forsikringsmodel 

Præsentation her. 

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet 
ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering. 

Landsbyggefonden arbejder på at lave en forsikringsordning for beboerne, der er baseret på det 
dynamiske varmeregnskab, og hvor energibesparelsen er forsikret via f.eks.  kommuner eller 
pensionsselskaber. Derved flytter tillidsspørgsmålet sig til at blive til et investeringsspørgsmål.  

Forsikringsmodellen sigter på at graduere risikoen for at forbrugsbesparelsen ikke indtræder, herunder 
risikoen ift. beboeradfærd. Modellen forudsætter at en kapabel aktør optræder som ”energirevisor”, 
således, at de estimerede forbrugsbesparelser kvalitetssikres og at baselineforbrug defineres korrekt 
og standardiseres. 

Mads Gudmand-Høyer fremlagde et eksempel fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe baseret på 
huslejeintegreret forbrugsafregning, d.v.s. en integration af det dynamiske regnskab med den 
månedlige huslejeopkrævning.  

Åbne standarder – hvis ikke sådanne snart indføres på målere, vil det tage omtrent 10 år længere at 
få modellen indført. De er grundtrædesten for at snakke om forsikring af energibesparelser.   

Dynamisk varmeregnskab - Landsbyggefonden diskuterer dagligt med SBI (Statens 
Byggeforskningsinstitut) om hvordan der kan skabes incitamenter til energibesparelser? Der er ikke 
defineret parametre endnu. Ved at anvende det dynamiske varmeregnskab defineres et grønt rum, 
som med langt større sandsynlighed kan sikre korrekt estimat fra rådgiverne. Med den nye 
forsikringsordning vil finansieringen række 30 år ud i fremtiden, hvilket giver andre muligheder. Den 
forsikring der laves nu, skal i princippet kun forsikre i 8-10 år.  

Landsbyggefonden er villig til at gå videre med i processen i samarbejde med Gladsaxe kommune og 
Arbejdernes Boligselskab. De har udviklet et paradigme som indbefatter en energirevisor og 
procedurer for kvalitetssikring. Et samlet paradigme er krævet for at sikre den rette drift af ejendomme 
og at nå frem i retning af en forsikringsordning.  

 
Anne Stougaard, Chefkonsulent Gladsaxe Kommune – kort om de muligheder kommunen ser i 
konceptet 
 
Anne Stougaard ser den ovennævnte model som et stort positivt håb. Gladsaxe Kommune kan ikke 
medfinansiere udviklingen af paradigmet i øjeblikket. Der er først brug for funding og ny lovgivning.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/015_mads_gudmand_hoejer_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Konklusioner og fremadrettede anbefalinger  

Overordnet status, udfordringer og muligheder 

• Der er udfordringer forbundet med at få beboere til at stemme ja til huslejestigninger der er 
relateret til gennemførelse af energibesparelser. Det handler om at italesætte de forbedringer 
der også kommer ud af energirenoveringerne – f.eks. muligheden for et nyt køkken, bedre 
indeklima mv. Med Gladsaxe Kommune som eksempel er der en stor udfordring forbundet med 
gennemførelse af energieffektiviseringer i bygninger, som ikke er omfattet af større 
renoveringer, og som derfor ikke har adgang til de favorable støtteordninger, der er relateret 
til gennemgående renoveringer. Det kan betyde 20-25% huslejestigninger, og det vil folk ikke 
gå med til. Der er således behov for at bryde med nogle af de begrænsninger som er pålagt 
kommunerne ift. at lave renoveringer. 

 
• Når renoveringsprojekter påbegyndes, er det et stort problem at energiforbruget i ejendommen 

ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Almene boliger benytter sig ofte ikke af energimærkerne. 
Landbyggefonden mener, at projekter skal mødes med et krav om, at energiforbruget skal 
oplyses automatisk. 

• Det er vigtigt at tage socioøkonomiske aspekter i betragtning for at forstå beboernes reaktioner, 
og set i forhold til den meget blandede beboersammensætning. Idet mange beboere er på 
sociale ydelser, kan der opstå store usikkerheder omkring gennemførelse af energirenoveringer. 
Der er behov for et mere nuanceret billede af situationen, f.eks. ved at implementere politiske 
tiltag der kan hjælpe mod økonomisk usikkerhed, og således skabe et bedre grundlag for at 
acceptere renoveringer. En anden bekymring er, at de svagest stillede personer ofte vil betale 
den højeste varmeregning. Det bør forhindres.  

• Det vanskeligste aspekt er de adfærdsmæssige besparelser. For at skabe resultater i relation 
til dette, skal der garanteres ting der ansporer til en ansvarlig energiadfærd.  

• I stedet for at italesætte finansiering som det primære, skal tilliden sættes højt. Det er vigtigt at 
være opmærksom på de forskellige niveauer, og ikke lade sig begrænse af en snæver teknisk 
tankegang. Den tekniske løsning skal svare på udfordringen om at gøre det hele meningsfuldt 
for beboerne.  

 

Det dynamiske varmeregnskab 

• Præsentationen af det dynamiske regnskab har generelt mødt stor opbakning til beboermøder, 
idet den øgede retfærdighed i afregningen vægter højt.  

• Det dynamiske varmeregnskab har dog indtil videre vist nogle svaghedstegn. Der er eksempler 
på at målere skal flyttes grundet solindfald. Det kan ofte klares med algoritmer der indsamler 
vejrdata. Der har også været udfordringer med sprækkede gulve efter at mekaniske 
varmeanlæg er etableret. Derfor skal der udvikles bedre løsninger. 

• Med det dynamiske varmeregnskab er beboerne motiverede til at følge med i deres 
energiforbrug. De kan følge med dynamikken helt ned på 5 målinger i sekundet. Der er 
mulighed for 10-15 % besparelser gennem nudging med dette varmeregnskab. Indsamlingen 
af data er en vigtig del af processen med at opbygge tillid. Tilliden skal være til stede mellem 
beboerne og den finansielle partner, og mellem beboerne og driften og bestyrelsen.  
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• Det er vigtigt at få indsamlet data både før og efter renovering. Ensartede data som kan 
sammenlignes på tværs af boligforeningerne, er vigtigt at få etableret. 

• Åbne standarder, som er understøttet af lovgivningen, er væsentlige. Det er vigtigt at 
sanktionerne for at overskride ”det grønne rum” i varmeregnskabet ikke er for store (dynamisk 
varmeregnskab). Det ”grønne rum” burde blive indskrænket til 18-20 grader, men det vil være 
forbundet med vanskeligheder at få beboerne til at acceptere. Det er vigtigt, at der laves en 
energistrategisk analyse på hvor bredt dette grønne rum skal være.   

 
Regulering 

• Som lovgivningen er nu, må man som kommune ikke agere forsikringsselskab. Man bør se på 
muligheden for at kommunerne kan blive en del af et parternskab, og derigennem være 
medfinansierende. Det kræver at en styrelse eller et ministerie opfordrer til dette.  

 
• Der skal kigges på lovgivningen. Forsyningsselskaberne er ikke bemyndigede til at fortælle 

hvem der har et højt energiforbrug. Adgangen til dette ville give et vigtigt indblik i hvilke 
geografier der er de mest energiforbrugende. Det er problematisk at det deles op pr. matrikel 
og ikke på tværs af matrikler. Der bør undersøges andre former for synlighed omkring 
energiforbrug. 

 
• Landsbyggefondens mandat til at støtte renoveringer bør udvides så det også indbefatter 

energirenoveringer. 
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SESSION 3 OM ERHVERV/SMV SEKTOR  

Modereret af Erik Gudbjerg, YourEnergy  

Intro og formål 

Det første roundtable (november 2017) satte fokus på behovene i både industrier og SMVere, og 
diskuterede deres prioritering af investeringer i energieffektivitet samt forskellige 
finansieringsmodeller, herunder garantifonde. Diskussionen blev dog primært rettet mod behovet i 
SMVerne, som i større grad end industrierne afstår fra at investere i energieffektivitet på grund af 
manglende information, ressourcer, teknisk ekspertise og finansiering. Denne opfølgende session var 
derfor primært fokuseret på SMV segmentet. I det første roundtable blev der peget på et behov for 
one-stop-shop services, der kan hjælpe med at øge investeringer i energieffektivitet i små og 
mellemstore virksomheder, og som især har behov for regelmæssige besøg og vejledning for at blive 
ledt gennem implementeringsprocessen. Desuden er der et behov for bedre dokumentation af 
investeringerne i relation til evaluering og minimering af finansielle risici. Non-Energy Benefits blev 
anerkendt som vigtige faktorer, der bør inddrages i det samlede beslutningsgrundlag.  

Sessionen havde således til formål at diskutere nødvendige elementer i forretningsmodeller der kan 
dokumentere energibesparelser og synliggøre værdien heraf i små og mellemstore virksomheder på 
et tilstrækkeligt højt niveau til at gøre investeringer i energieffektivitet mere attraktive i SMV-segmentet 
for såvel SMVere som finansielle institutioner. Dette adresserer også Non-Energy Benefits og brug af 
”one-stop-shop” konceptet til at støtte op omkring processen. Desuden, havde sessionen til formål at 
diskutere hvilke former for finansielle instrumenter der kan anvendes i forhold til de risikobetonede 
investeringer i SMV-sektoren, herunder hvilke analyseformer der bør fremmes for at påvise 
forrentningen af investeringerne.  

 

Nøglespørgsmål: 
 

1. Hvordan kan der skabes forretningsmodeller der dokumenterer investeringer i 
energibesparelser i små og mellemstore virksomheder på et tilstrækkeligt højt niveau og som 
kan medvirke til at synliggøre hvor attraktive disse investeringer er for både SMVere og 
finansielle institutioner?  

2. Hvordan kan Non-Energy Benefits indbygges i disse forretningsmodeller, og medvirke til at 
skabe incitamenter for både SMVere og finansielle institutioner?  

3. Hvad skal der i den forbindelse til for at SMVere interesserer sig for energieffektivitet. Har de 
andre udfordringer der hindrer deres interesse for energieffektivitet?  

4. Er der brug for en one-stop-shop-service til at støtte op omkring processen? Hvordan kan en 
sådan finansieres og organiseres og på hvilket niveau (f.eks. statslig, privat, sektor-baseret, 
kommunal, tværkommunal etc.). Hvilke servicekomponenter skal indgå og hvilke aktører kan yde 
de forskellige services?  

5. Hvilke former for finansielle instrumenter kan anvendes i forhold til de risikobetonede 
investeringer i SMV-sektoren. Kan det f.eks. være en garantifond kombineret med bundling og 
standardisering af procedurer og løsninger?  
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Session agenda: 

• Har vi det rette investerings-klima! for realisering af energibesparelser i SMVere?  
- oplæg v Erik Gudbjerg, Direktør, Your Energy 

• Effektiv Energi – et fynsk samarbejde om energieffektivisering i SMVere  
- oplæg ved Mogens Michael Møller, Business Manager, MiljøForum Fyn 

• Åben diskussion baseret på deltagernes synspunkter og ideer (svar / ideer til 
nøglespørgsmålene)  

• Opsummering – Konklusioner 

 

Præsentationer 

Har vi det rette investerings-klima! for realisering af energibesparelser i SMVere? – v. Erik Gudbjerg, 
Direktør, Your Energy  

Præsentation her. 

Erik Gudbjerg introducerede agendaen, nøglespørgsmålene og konklusionerne fra det sidste 
roundtable i november 2017. 

I forhold til spørgsmålet omkring ”det rette investeringsklima” blev nogle konklusioner fra BDO’s SMV-
barometer desuden fremhævet. SMV Barometret bygger på omfattende data hentet blandt BDO’s kunder 
(kvantitative data fra knapt 20.000 regnskaber samt mere end 2.000 spørgeskemabesvarelser fra SMV’er 
i dansk erhvervsliv). 

Heri konkluderes, at på trods af regeringens ofte udtalte ønske om, at virksomhederne øger deres 
investeringer, er der intet, der tyder på, at de mindre og mellemstore virksomheder vil bidrage på den 
front.  

Lidt over 2/3 af dem svarer således, at deres ramme for investeringer i 2017 var nogenlunde den 
samme som i 2016 (+/-10%). Kun knapt 1/5 svarer, at de arbejder med planer om at øge deres 
investeringer med mere end 10%. På spørgsmål om deres fremtidige fokus er der mest fokus på 
konkurrence og vanskeligheder med at rekruttere de rigtige medarbejdere. Ikke noget om klima og 
energi. 

Mere end hver femte virksomhed kender ikke til egne muligheder for at låne penge til finansiering af 
nye initiativer. Her hælder BDO i analysen mest til at tro, at tallet er udtryk for, at et ikke ubetydeligt 
antal mindre og mellemstore virksomheder helt har opgivet at søge om finansiering i penge- og 
realkreditinstitutioner, fordi de anser det for spild af tid. 

Lignende undersøgelser fra Tyskland viser den samme tendens (Stuttgart Universitet). 

Erik fremlagde en række tidligere tiltag der har været foretaget i relation til SMVere, herunder 
Energiguiden, Grøn Butik m.v. der alle isoleret set har været succesfulde, men samlet set har disse ikke 
ført til omfattende implementeringer af energieffektiviseringer på SMV-området. 

Han understregede behovet for at udvikle nye forretningsmodeller der også medregner 
sidegevinsterne ved energieffektiviseringer, som en vigtig del af beslutningsgrundlaget (Non-Energy 
Benefits). Der kan også være behov for at fokusere på standardiseringer, og som tidligere har været 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/016_erik_gudbjerg_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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anvendt med succes gennem blandt andet Forsyningskataloget, Elvarmekonverteringer og Better Home 
modellen. 

Han fremlagde kort de nye vejledninger der er på vej fra Energistyrelsen, og som kan støtte op om 
nye forretningsmodeller. Disse vedrører ”Vurdering af økonomien ved investeringer i 
energieffektivisering” og Non-Energy Benefits (”Energibesparelser er mere end energi”). Den sidst 
nævnte vejledning fokuserer på sidegevinsterne ved energieffektiviseringer (Non-Energy Benefits) 
såsom højere produktivitet, lavere vedligeholdelsesomkostninger, større komfort, længere levetid på 
udstyr, mindre sygefravær, miljøforbedringer og større produktionsvolumen. 

 
Effektiv Energi – et fynsk samarbejde om energieffektivisering i SMVere – v. Mogens Michael 
Møller, Business Manager, MiljøForum Fyn  

Præsentation her. 

Effektiv Energi er et partnerskab mellem fynske energiselskaber, rådgivere, servicepartnere og 
kommuner, og er gennemført under den nuværende energispareordning.  

Projektet har tilbudt fynske virksomheder med et årligt elforbrug på mindre end 1 million kWh et gratis 
uvildigt EnergiTjek som giver dem konkrete forslag til energiforbedringer, samt investeringsoverslag. 
Desuden er der givet hjælp til at indhente tilbud samt vejledning til at sikre de fremtidige 
energibesparelser. 

Grundlæggende har virksomhederne fået assistance af en fast proceskonsulent gennem hele 
værdikæden, og byggende på et voksende tillidsforhold mellem konsulenten og virksomhederne. 

I alt er der screenet 215 virksomheder, hvor af de 103 har implementeret projekter, d.v.s. cirka 
halvdelen. 

I princippet har dette fungeret som en one-stop-shop, hvor virksomhederne guides igennem hele rejsen 
i værdikæden fra motivation til implementering. En vigtig driver har været at skabe tillid gennem den 
faste proceskonsulent. Non-Energy Benefits har også fungeret som drivere såsom forbedret produktion, 
forbedret arbejdsmiljø og reducerede driftsomkostninger. 

Projektet har ikke oplevet finansiering som en barriere, idet virksomhederne selv har haft de 
nødvendige midler. Problemet er mere rettet mod at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag.  

 

Konklusioner og fremadrettede anbefalinger  

Nøglespørgsmål 1 – udvikling af forretningsmodeller 

Overordnet set er der brug for et værktøj til at assistere små og mellemstore virksomheder gennem 
hele værdikæden. Erfaringerne fra blandt andet Effektiv Energi projektet på Fyn viser, at et sådant 
værktøj med fordel kan baseres på en løbende assistance til virksomhederne gennem en fast 
proceskonsulent, der vejleder dem gennem hele værdikæden i samarbejde med leverandører af 
serviceydelser og produkter og som også assisterer omkring implementering af de identificerede 
besparelsestiltag.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/017_mogens_michael_moeller_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Finansiering anses ikke som et problem for større SMVere, som er den målgruppe der er arbejdet med 
i Energieffektiv Fyn, d.v.s. skønsmæssigt dem der har over 50 ansatte. De har ofte midlerne selv. Dette 
er også erfaringerne i forhold til de EPC projekter Siemens har gennemført i større SMVere. 

Men realiseringen af potentialerne kræver et vidensgrundlag, der oftest ikke er til rådighed hos 
SMVerne, deres revisorer samt finansielle institutioner. SMVere har brug for assistance til at tilvejebringe 
det rette beslutningsgrundlag og det samme har finansielle institutioner i de tilfælde hvor der er brug 
for lånefinansiering. Dette kan for eksempel tilvejebringes via en one-stop-shop med en proceskonsulent 
som i Effektiv Energi Fyn projektet eller via et ESCO-selskab som Siemens (eller en kombination af 
disse). 

Energibesparelser vurderes oftest ud fra den simple tilbagebetalingstid, men ISO 50001 kræver en 
bredere tilgang. Dette støttes også op af de nye vejledninger fra Energistyrelsen, der anbefaler at 
man analyserer projekter ud fra intern rente og nutidsværdi (return on investment), og hvilket ofte 
ændrer billedet totalt i forhold til kun at bruge den simple tilbagebetalingstid. 

En anden problemstilling, er at mange, især mindre SMVere ikke vurderes som kreditværdige med 
nuværende kreditværktøjer og procedurer. Der kan således være behov for at gentænke dette i den 
finansielle sektor, d.v.s. en revurdering af praksis for vurdering af kreditværdigheden af SMVere i 
relation til energiprojekter. 

 

Nøglespørgsmål 2 – Inkludering af Non-Energy Benefits i forretningsmodeller 

Der er brug for en mere holistisk approach, der også indregner sidegevinster ved energibesparelser. 
Her er Energistyrelsen (som nævnt ovenfor) også kommet med en vejledning, der har til formål at 
udbrede budskabet om, at energibesparelser er mere end kilowatt timer, det kan være forbedret 
kvalitet, forbedret produktionsevne, formindsket sygefravær osv. For eksempel kan økonomien omkring 
en forbedret klimaskærm også vurderes ud fra reducerede omkostninger ved sygefravær.  

Rådgivere skal være bedre til at forstå hvad de sælger. De er oftest mest fokuserede på kilowatt Imer, 
men skal være bedre til at rådgive om, hvad der egentligt er vigtigt for virksomhederne. Energi skal 
ikke bare sælges på energibesparelser, man skal spørge ind til hvad der er vigtigt for virksomheden. 
Dette er oftest relateret til forslag der forbedrer virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og 
som indirekte er forbundet med energibesparelser. Tillid er vigtigt for at sælge. Det er tilliden der gør 
at man sælger projekter. 

Både GATE 21 og Miljøforum Fyn oplever at SMVerne, også de mindre, har fokus på FNs verdensmål. 
Disse kan således også ofte bruges til at sælge energieffektiviseringer. Der er et stigende antal SMVere, 
der som en del af deres profil, gerne vil være med til at tage ansvar og opfylde verdensmålene. 

Med hensyn til Non-Energy Benefits kan der også henvises til tidligere projekter under Elforsk. Der er 
således omkring 100 cases til rådighed på nettet, hvor Nebs er værdifastsat og med tilhørende 
metodebeskrivelser. 

Nøglespørgsmål 3 – skabelse af interesse for energieffektivitet blandt SMVerne 

Følge BDO’s SMV-barometer er det ikke energieffektiviseringer der ligger højest på dagsordenen 
blandt SMVere, det er konkurrence, herunder at skaffe de rigtige medarbejdere. Som allerede nævnt 
ovenfor, kan en gennemgående proceskonsulent være med til at skabe interesse for 
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energieffektiviseringer. Endvidere kan Non-Energy Benefits og verdensmålene, som allerede nævnt, 
bruges som drivers.  

M.h.t. beslutningsprocessen er det vigtigt også at tage fat i beslutningstagerne på ledelsesniveau ikke 
kun driftspersonalet. Der tales et sprog i kedelrummet og et andet sprog oppe hos ledelsen. 

En vigtig driver for processen kan være lokal støtte, idet de små virksomheder tænker meget lokalt. 
Overordnet set bør de mindre virksomheder derfor inspireres af kommuner. 

 
Nøglespørgsmål 4 – behovet for one-stop-shop services 

Eksemplet fra Energi Effektiv Fyn projektet blev fremhævet som et godt eksempel på en one-stop-shop, 
hvor man assisterer SMVerne hele vejen igennem værdikæden. Det har fungeret som et tværkommunalt 
projekt hvor både kommuner og energiselskaber har bidraget (bland andet gennem energispare-
ordningen), men det kunne også være gennem en enkelt kommune. 

Den fremtidige finansiering af lignende tiltag er en udfordring, blandt andet i relation til erstatning af 
midlerne fra den nuværende energispareordning. Der er brug for at udvikle finansieringsmodeller, og 
eventuelt baseret på bidrag fra de forskellige aktører involveret gennem hele værdikæden (kommuner, 
service- og produktleverandører, finansielle institutioner m.v.) Der er også behov for at undersøge 
muligheden af at koble one-stop-shops til de kommende udbudsmodeller. 

Udbredelse af one-stop-shops på kommunalt/tværkommunalt niveau kan eventuelt kombineres med 
efteruddannelse af konsulenter og teknikere i forhold til at sælge og gennemføre 
energieffektiviseringer.  

Nøglespørgsmål 5 – anvendelse af finansielle instrumenter 

Standardisering er prioriteret af EU som en af løsninger til at de-riske investeringer i energieffektivitet, 
men diskussionen viste, at der ikke er en bred enighed om at dette er vejen frem i forhold til SMVere, 
selv om det før har været brugt med succes, men har også været forbundet med udfordringer på grund 
af diversiteten af løsninger.  

Det blev desuden fremført, at der er mange udfordringer forbundet med at aggregere projekter fra 
SMVere, på grund af kreditværdighed, små projektstørrelser, uens projekttyper og manglende 
baggrundsviden i den finansielle verden.  

En garantifond kan være med til at afbøde disse risici, men dette blev ikke nærmere diskuteret. 

 
Sammenfatning 

• Der er brug for at fremme one-stop-shops på kommunalt eller tværkommunalt niveau, der 
assisterer SMVerne gennem hele værdikæden og via opbygning af et tillidsforhold med en 
gennemgående proceskonsulent. Der er nødvendigt at finde frem til løsninger på hvordan 
sådanne kan finansieres gennem bidrag fra de forskellige involverede aktører, og evt., via den 
kommende udbudsordning, der erstatter energispare-ordningen. 

• Iden et forholdsvist stort antal mindre SMVere umiddelbart betragtes som ikke kreditværdige 
af den finansielle sektor, kan der være behov for at udvikle faste procedurer for 
risikovurderinger af disse og i forhold til gennemførelse af energieffektiviseringer. Dette kan 
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evt. kombineres med standardisering af løsninger og procedurer i forhold til finansielle 
instrumentet såsom f.eks. garantifonde 

• Der er behov for at sælge energieffektiviseringer til SMVere i forhold til et mere holistisk 
approach, der også indregner sidegevinster ved energibesparelser (Non-Energy-Benefits). 
Dette bakkes op af nye vejledninger fra Energistyrelsen. Desuden er mange SMVere motiveret 
af FN’s verdensmål.  I den forbindelse er der brug for vidensopbygning blandt rådgivere og 
teknikere, der skal være bedre til at forstå hvad det er de sælger, herunder rådgive om, hvad 
der egentligt er vigtigt for virksomhederne. Dette er oftest relateret til forslag der forbedrer 
virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og som indirekte er forbundet med 
energibesparelser.  

• Overordnet set er der finansiering til rådighed hos virksomhederne selv og hos de finansielle 
aktører. Der er dog generelt brug for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der giver adgang 
til at bruge af finasieringsmidlerne. Dette kan bland andet ske gennem ovennævnte one-stop-
shops og støtte af forretningsmodeller baseret på et holistisk approach. 
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SESSION 4 OM KOMMUNER SOM FACILITATOR 

Modereret af Pelle Bournonville, RealDania 

Intro og formål 

Kommunerne har en vigtig rolle i at sikre energibesparelser, herunder at efterleve de nye politikker om 
renoveringsstrategier og opskalering i samspil med de kommunale energi- og klimahandlingsplaner. 
Sessionen havde fokus på de finansieringsmæssige aspekter af denne udfordring samt 
implementeringskoncepter såsom ESCO (EPC), der kan være med til at realisere målsætningerne. Der 
blev præsenteret og diskuteret eksempler på indsatsen indenfor kommuners egne bygninger samt på 
indsatser, hvor kommunerne er med til at facilitere energibesparelser i private boliger og erhverv. 
Intentionen var at munde ud i en diskussion om hvordan man kan fremme danske kommuners motivation 
og formåen i at gennemføre energispare-investeringer og hvordan organiseringen af indsatsen på 
denne front kan optimeres. 

Nøglespørgsmål: 

1. Hvad er den nuværende status for at finansiere energibesparelser i kommunalt regi og hvad er 
de vigtigste udfordringer og muligheder fremadrettet?    

2. Hvad er de nuværende og fremtidige perspektiver for at optimere ESCO modellen? 

3. Hvordan motiveres kommuner med hensyn til indsatsen i de kommunale bygninger, efterfulgt af 
en bredere diskussion om hvordan man kan fremme danske kommuners motivation og formåen 
i at gennemføre EE investeringer? 

4. Hvordan kan kommuners indsats som facilitator for energibesparelser i private boliger og 
erhverv styrkes?  

5. Hvordan optimeres implementering/finansiering af energibesparelser i danske kommuner? 
Herunder:  

o Organisering af indsatsen, herunder muligt behov for aggregatorer og brug af 
implementeringskoncepter 

o Tilvejebringelse af support/standarder og udveksling af viden og erfaringer på tværs 
af landet  

o Forbindelse til det internationale/EU, herunder brug af europæiske fonde og erfaringer 
fra andre lande  

 
Session agenda: 

• Indflyvning  

• Finansiering i kommunalt regi - status og hvad der peger fremad 
- Guri Weihe, KommuneKredit 

• ESCO – implementeringskoncepter  
- Lars Nielsen, Siemens  
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• Optimering af energieffektivitet - investeringer på tværs af kommuner  
- Michael Stie Laugesen, House of Energy  

• Opsamling af moderator 

• Kommunen som facilitator af energibesparelser i private boliger og erhverv  
- Johan Vedel, Fredensborg Kommune  

• Komforten i Hus projekt  
- Claus McKinney-Valentin, Bolius 

• Den europæiske dimension 
- Casper Andersen 

• Diskussion - opsummering – konklusioner 

 

Præsentationer 

Indflyvning  

Pelle Bournonville gjorde opmærksom på den pointe, at vi i Danmark endnu ikke lever op til 
reduktionsmålene, både hvad angår Paris aftalen og EU-forpligtelserne på 32,5% energibesparelser 
i 2030 eller renoveringsaspekterne af bygningsdirektivet. Staten har vedtaget mål for reduktioner i 
energiforbruget i deres bygninger, men har valgt ikke at uddelegere tilsvarende mål for kommunale 
bygninger. Udgangspunktet for sessionen var følgelig, hvad kommunerne kan gøre i fraværet af 
nationalt udstukne rammer. 

Finansiering i kommunalt regi - status og hvad der peger fremad – v. Guri Weihe, KommuneKredit 

Præsentation her. 

KommuneKredit er en veletableret finansieringskilde til infrastrukturinvesteringer med offentlige formål, 
herunder energibesparende foranstaltninger i kommuner. Forretningsmodellen består i at medlemmerne, 
de 98 danske kommuner og 5 regioner, hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtigelser. Dette 
giver høj international kreditvurdering, hvorved der kan tilbydes fordelagtige lån til danske kommuner, 
regioner, kommunale fællesskaber og enheder med kommunal garanti (på lige vilkår på tværs af hele 
landet og på non-profit basis).  

Finansieringen går til offentlige formål og baseret på demokratiske processer, hvilket inkluderer 
kommunale ESCO- og OPP-projekter (offentlig-private partnerskaber) og områder som eksempelvis 
offentlige skoler og transport og forsyning. Kommunernes og regionernes adgang til låntagning er 
reguleret i de kommunale og regionale lånebekendtgørelser, hvor der er automatisk låneadgang til 
energibesparende foranstaltninger.  

Siden 2017 har Kommunekredit udstedt grønne obligationer på grundlag af lån til miljørigtige og 
bæredygtige investeringer, som bidrager til samfundets grønne omstilling. 

KommuneKredit er et særligt kreditinstitut, som er underlagt nogle særlig rammevilkår. For at få adgang 
til foreningens finansiering skal en række betingelser være opfyldt. Der skal fx være tale om en 
låneberettiget kunde (kommune, region, enhed med kommunal garanti eller kommunale fællesskaber), 
såvel som et låneberettiget formål (i overensstemmelse med bl.a. de kommunale låneregler, foreningens 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/019_guri_weihe_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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eget lovgrundlag og vedtægter, statsstøtteregler og relevant sektorlovgivning). Såfremt betingelserne 
er opfyldt, stilles finansieringen til rådighed for kunden. Tilstedeværelsen af KommuneKredit indebærer, 
at danske kommuner og regioner har adgang til omkostningseffektiv finansiering af energibesparelser.  

 
ESCO - implementeringskoncepter - v. Lars Nielsen, Siemens  

Præsentation her. 

ESCO - eller EPC (Energy Performance Contracting) som det kaldes internationalt – er et koncept 
baseret på garantistillelse for opnåede energibesparelser og som kan afhjælpe nogle af de 
udfordringer, som kommuner har med deres bygninger. Disse omfatter aspekter såsom 
vedligeholdelsesefterslæb, dårligt indeklima, få ressourcer i forvaltningen og et øget fokus på 
klimaudfordringen fra borgerne og private virksomheder. Siemens vurderer at der typisk er et uforløst 
energibesparelsespotentiale på 20-40%, selv om mange kommuner har gjort en række tiltag.  

ESCO er en samarbejdsrelation mellem kommune og det private ESCO-selskab og har over årene 
udviklet sig i en fleksibel og holistisk retning i forhold til garantielementet, finansiering og at indpasse 
nye områder såsom indeklima og brugeradfærd samt dybere energirenovering (flere tiltag i 
bygningers klimaskærm med længere tilbagebetalingstid). Samtidig har man de sidste år set en 
stagnation af de kommunale projekter, hvorimod der er kommet andre ESCO-projekt typer, bl.a. 
indenfor hospitaler og universiteter. Der var en tilknyttet diskussion om årsager til stagnationen i de 
kommunale ESCO-projekter. En vigtig grund blev udpeget til at være, at kommunernes eksisterende 
energi- og klimamål generelt set ikke er udfordrerende nok og dermed relativt nemme for kommunerne 
at opfylde. Dermed kommer energibesparelser til kort, når der skal prioriteres mellem forskellige 
indsatser. En anden barriere forekommer at være anlægsloftet. Fremadrettet kan der kigges på hvad 
der kan gøres for at bløde op for begrænsninger i energispare investeringer.  

Samtidig findes nogle steder en skepsis omkring ESCO-modellen pga. dårlige erfaringer og at nogle 
aktører oplever en uhensigtsmæssig binding i kontrakterne. Der kan også være udfordringer omkring 
monitorering og verifikation af de opnåede energibesparelser. De dårlige erfaringer menes dog i høj 
grad at stamme fra de tidlige ESCO-projekter, og der blev talt om et behov for at aflive myter og give 
ESCO konceptet en ny ’indpakning’ så de reelle omstændigheder omkring projekterne står klarere for 
kommuner og de relaterede aktører. Herunder kan det statslige niveau, som foreskrevet af EU 
direktiverne, gøre mere for at understøtte konceptet og bidrage til bedre facilitering af projekterne. 
Der blev henvist til et eksempel fra Norge, hvor staten ser ud til at have held med at skubbe markedet 
i gang. Endelig blev der gjort opmærksom på det vigtige i at udbrede ESCO konceptet udover de 
kommunale bygninger, ex. når kommunen agerer facilitator for energibesparelser indenfor erhverv. 
Dette kan kædes sammen med en undersøgelse af hvordan finansieringen af de pågældende 
investeringer kan optimeres.   

 
Optimering af energieffektivitet - investeringer på tværs af kommuner - v. Michael Stie Laugesen, 
House of Energy  

Præsentation her. 

House of Energy samler energibranchens aktører - virksomheder, viden-institutioner, myndigheder, 
forsyningsselskaber, investorer og forbrugere med henblik på at skabe et effektivt, intelligent og 
integreret energisystem.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/020_lars_nielsen_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/021_michael_stie_laugesen_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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Michael Stie Laugesen præsenterede en case omkring Aalborg Kommune, der omfatter 860 ejendomme 
og 2600 bygninger.  Blandt barrierer for energibesparelser nævntes anlægsloftet, at der spares på 
energirenoveringen, fordi der er kamp om velfærdskronerne, manglende effektivisering af 
energimærker i offentlige bygninger og ejer/lejer problematikken. Endvidere mangler dynamisk 
energimærkning og i højere grad indførelse af energiledelse. Derudover arbejdes der med at forbedre 
data anvendelse og bane vejen for stor skala løsninger, herunder engagere forbrugere og erhvervsliv.  

Der var en diskussion om det tværkommunale samarbejde omkring disse udfordringer. Det kom frem, 
at kommunerne generelt set er interesserede, men de forskellige ’søjler’ indenfor og mellem kommunerne 
hæmmer og gør samarbejdet langsomt. Den enkelte kommunes motivation kan gå både i retning af at 
skabe egne løsninger og/eller at indgå i tværkommunale løsninger og en tvær-kommunal indsats skal 
bygge på en forståelse heraf. 

 
Kommunen som facilitator af energibesparelser i private boliger og erhverv - v. Johan Vedel, 
Fredensborg Kommune  

Præsentation her. 

Indsatsen i Fredensborg Kommune bygger på et politisk vedtaget mål om 25% mindre CO2 udslip i år 
2020 og linker op til Hovedstadsregionens mål om at være en førende region inden for grøn omstilling 
og vækst. Herunder indgår Fredensborg Kommune i det tværkommunale samarbejde ’Energi på Tværs, 
hvor der foregår en række tiltag såsom at etablere en fælles platform for energibesparelser.  

Indsatsen indenfor parcelhuse sigter mod 200.000 huse over Energimærke C i Hovedstadsregionen, 
hvilket svarer til at energirenovere 13.500 huse pr. år (500 pr. kommune) med 15% energibesparelse 
som resultat (svarende til i gennemsnit ca. 3.000 kWh pr. parcelhus). Et energitjek koster ca. 3.500 kr. 
pr. hus, hvilket svarer til omkring 1,75 mio. kr. pr. kommune pr. år. 

I Fredensborg Kommune har man et mål om en energibesparelse på 4.000 kWh per parcelhus, hvilket 
de implicerede rådgivere opererer efter. Omkring 500 energitjek har udpeget 31% energispare 
potentiale, hvoraf 14% er realiseret. Dette svarer til 4,5% af det totale forbrug i kommunens 
parcelhuse. Kommunen har brugt antropologer for at involvere boligejerne på den bedst mulige måde, 
og erfaringen er, at der er brug for direkte opsøgende kontakt for at lykkes. De eksisterende regler 
for data vanskeliggør at kunne målrette kampagne i boliger med det største potentiale (BBR-loven 
blokerer) og der er andre barrierer såsom at ældre boligejere ikke kan få realkredit. Et nyt værktøj 
(”Boligpan”) er under udvikling og vil give bedre muligheder for at segmentere bygninger i en kommune 
for at finde de største potentialer for energibesparelser – inden for rammerne af BBR-loven.   

       
Komforten i Hus projekt - v. Claus McKinney-Valentin, Bolius 

Præsentation her. 

For at lykkes med at få private boligejere til at energirenovere er motivation en vigtig faktor. Bolius 
har undersøgt, hvad der optager boligejerne mest, hvor indeklima og energirenovering kommer ind 
som hhv. 3. og 4. prioritet (efter generel vedligeholdelse og haven). 

Bolius har startet kampagne-projektet ’Komforten i Hus’ med det formål at sammentænke komfort og 
energirenovering. I den sammenhæng ses det at mænd og kvinder kan have forskellige incitamenter, 
som der skal tages højde for. En online portal giver mulighed for at indtaste sin adresse, hvorefter man 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/022_johan_vedel_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/023_claus_mckinney-valentin_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf


ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I DANMARK 

 

Side 36 

kan få anbefalinger til forbedringer af sin egen bolig. Det blev drøftet at denne facilitet kunne linkes 
sammen med andre kampagneaktiviteter såsom under Energi på Tværs i Hovedstadsregionen.     

 
Den europæiske dimension - v. Casper Andersen, GCPHEU Office 

Præsentation her. 

Greater Copenhagen EU Office hjælper aktører i Sjælland og Hovedstadsregionen med at engagere 
sig i de europæiske programmer. Dette indbefatter de 46 kommuner, fire universiteter og to regioner.  

Der findes en vifte af relevante programmer indenfor energiområdet, hvor det kan være relevant at 
søge projekter, herunder Horizon 2020 (H2020), Interreg, ELENA, Urban Innovative Action, Urbact og 
LIFE. Casper Andersen gennemgik prioriteter under energiprogrammet af H2020, hvor der er fokus på 
innovation i teknologi (smartness), forretningsudvikling, uddannelse, non-energy benefits, investering og 
finansiering i energirenovation af bygninger. Casper zoomede ind på prioriteter af særlig relevans for 
sessionens fokus, herunder finansiering af energibesparelser og kapacitetsopbygning på et kommunalt 
niveau.  

Fællestræk for typiske EU-projekter er at de omhandler aktiviteter som erfaringsudvikling, 
metodeudvikling og test, et partnerskab med 5-10 forskelligartede partnere, en projektperiode på 2-
3 år og et budget på 2-15 mio. DKK. EU-støtten varierer mellem 50% og 100% af projektbudgettet, 
hvor de største poster er til timer (honorar) og rejser. EU-midlerne støtter ikke drift, ”mursten” og større 
indkøb af eksisterende produkter. Gevinsten for kommuner ved EU-projekterne er blandt andet at kunne 
få tilført ekstra ressourcer til aktiviteter, sikre adgang til nye viden, international udveksling og udvikle 
bedre løsninger til at møde udfordringerne. Det må samtidig ses i øjnene at konkurrencen om EU-
midlerne kan være hård, så det er vigtigt at komme ind i de rigtige projektsammenhænge. Erfaringerne 
fra nogle danske kommuner viser, at man i givet fald kan komme ind i en stribe projekt sammenhænge, 
der understøtter kommunernes energi- og klimaplaner.     

Der blev gjort opmærksom på CityInvest projektet som eksempel på et succesfuldt EU-projekt indenfor 
sessionens fokus. Dette projekt har undersøgt innovative implementeringskoncepter på kommunalt niveau 
såsom one-stop-shop, som et integreret koncept for energibesparelser, der vinder frem i Europa.  I juni 
2019 kommer EU Sustainable Energy Week (EUSEW), 17-21 juni, og EU Energy Info Days, 25-27 juni, 
hvor man kan skaffe yderligere information om disse muligheder. 

 

Konklusioner og fremadrettede anbefalinger  

Overordnet status, udfordringer og muligheder 

• Energispare potentialer og data grundlag 
Der er lavet en række studier, men alligevel er det svært at få et overblik nationalt og lokalt. 
Herunder udgør regler om adgang til og brug af data begrænsninger (såsom at BBR-loven 
blokerer). Der estimeres dog et vedligeholdelsesefterslæb i de offentlige bygninger på 50 mia. 
kr., heri ligger også behovet for energirenovering. Desværre er der mange rentable 
energiprojekter, især i kommunerne og regionerne, som ikke bliver gennemført. Det skyldes 
blandt andet, at der ikke altid er midler til at gennemføre det almindelige vedligehold, som 
disse energiprojekter typisk udføres i forbindelse med, eller at kommunerne er begrænset af 
deres anlægsramme. 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/018_casper_andersen_seif_copenhagen_14-05-2019.pdf
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• Motivation 
De fleste kommuner forekommer interesseret i energibesparelser, men der er en række 
stopklodser i forhold til at skabe momentum. Det er vigtigt at forstå den enkelte kommunes 
motivation, der både kan gå i retning af at skabe egne løsninger og/eller at indgå i fælles 
løsninger (herunder tværkommunale). Også indsatsen overfor kommunens borgere (boligejere) 
og erhverv skal indrettes efter den aktuelle motivation, herunder indtænke komfortaspektet.    

• Finansiering 
Kommunerne har adgang til attraktiv finansiering af energibesparelser via KommuneKredit. 
Som følge af en non-profit baseret forretningsmodel med høj sikkerhed (kommuner og regioner 
hæfter direkte solidarisk), kan KommuneKredit tilbyde fordelagtig finansiering til 
energibesparelser. 

• Organisering 
Udfordringen for kommunerne er at få organiseret og prioriteret projekterne, herunder bundling 
af investeringer, overkomme begrænsninger i rammer og bekendtgørelser samt at facilitere 
investeringer i private boliger og erhverv.  

• ESCO 
Konceptet har fordele ved at kunne sikre store og hurtige energibesparelser og man ser nogle 
steder at garanti-elementet er en betydelig gevinst i den politiske proces. Samtidig er der nogle 
negative fordomme og myter, der hænger ved fra de tidlige ESCO-projekter, selv om 
projekterne har udviklet sig mod at blive holistiske og med højere grad af dybdegående 
renoveringer. Der forekommer at være behov for en bedre ’indpakning’, mere 
erfaringsudveksling og national support i tråd med de politiske mål. Der blev henvist til et frisk 
eksempel fra Norge, hvor staten giver støtte til facilitering/rådgivning. 

• Tværkommunale samarbejder 
At efterleve de nye politikker omkring renoveringsstrategier og storskala løsninger samt 
optimere brugen af finansieringskilder kræver større grad af tværkommunale samarbejder. De 
regionale SEP (Strategisk Energi Planlægning) projekter og initiativer som House of Energy og 
Gate 21 har givet en grobund, kan der bygges videre på. 

• Regulering 
Diskussionen under sessionen pegende på nogle af barriererne i den eksisterende regulering 
såsom omkring anlægsloft og adgang til data, som man kan arbejde på at overkomme som led 
i implementering af de nye direktiver, herunder etablering af renoveringsstrategier.  

 
Motivere og kommitte kommuner 

• Klimamålsætninger 
Der er brug for at etablere mere ambitiøse målsætninger på kommunalt niveau, fordi dette er 
helt afgørende for at sikre de nødvendige prioriteringer og styring af indsatsen. RealDania har 
netop søsat klimaprojektet DK2020, der går i denne retning. Dette kan suppleres med styrkede 
politiske og administrative rammer samt andre initiativer nationalt og lokalt. 
De kommunale og regionale bygninger udgør den største andel af de offentlige bygninger, men 
på trods af potentialer for energibesparelser, er der i dag hverken frivillige aftaler eller krav 
om energibesparelser til disse. Modsat er staten forpligtet af EU til årligt at energirenovere 
3 % af dens bygninger. Krav om reduktioner i de kommunale og regionale bygningers 
energiforbrug ville i høj grad øge og synliggøre de enkelte kommuner/regioners indsats.  



ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I DANMARK 

 

Side 38 

• Koordinering af indsatsen 
Realisering af energi- og klimaplaner kræver, at de enkelte kommuner kontinuerligt holder 
processen på sporet og interagerer med de relevante interne og eksterne parter. Kommunerne 
har ofte få ansatte til at sikre implementeringen og der skal sikres momentum i lyset heraf. 
National opbakning og effektive tvær-kommunale samarbejder er blandt nøglerne til at gå fra 
plan til handling.   

 
Styrkelse af kommuners rolle som facilitator i private boliger og erhverv 

• Udfordring 
Ofte har kommuner mål for CO2 reduktioner i kommunen som geografisk område, hvilket bl.a. 
er tilfældet under Borgmesterpagten (Covenant of Mayors/ Compact of Mayors). Når 
kommuner skal agere facilitator i private boliger og erhverv er man udenfor ’komfortzonen’, 
hvilket giver udfordringer i forhold til hvordan indsatsen håndteres. Herunder har man under de 
nuværende rammer ikke adgang til den samme attraktive finansiering, som når det gælder den 
kommunale sektor.  

• Incitamenter og virkemidler 
Der blev delt erfaringer på tværs af bordet. Generelt set er der brug for en meget direkte og 
opsøgende indsats for at lykkes, hvilket kræver ressourcer.  

• Finansiering 
Diskussionen viste at der kan være nogle uopdyrkede muligheder for at tilvejebringe bedre 
vilkår for projektfinansiering i private boliger og erhverv. Det er vigtigt at den fremadrettede 
proces afsøger disse muligheder. 

• Non-energy benefits 
Som led i at øge incitamenter bør man indtænke non-energy benefits såsom forbedret indeklima 
som følge af energirenoveringer. Under sessionen præsenteredes Komforten i Hus’ projektet 
med en sådan dimension og fremadrettet bør der komme flere af den slags initiativer. 

Forbindelse til det internationale/EU 

• Der sker mange spændende aktiviteter på europæisk/internationalt plan omkring udvikling af 
nye koncepter i tråd med de nye politikker. Danske kommuner og relaterede aktører kan blive 
bedre til at interagere med disse initiativer på en måde, så det bliver fordrende for 
lokaludviklingen. Nogle danske kommuner viser vejen, hvordan det kan gøres i samspil med 
energi- og klimaplaner.  

Opfølgning 

• At sørge for integration af anbefalinger i den politisk og administrative proces efter valget.  

• Sikre at den igangværende proces omkring konsolidering af relevante tværkommunale 
organisationer såsom Gate 21 og House of Energy giver optimal mulighed for at støtte op om 
implementering af energibesparelser i interaktion med kommuner og andre aktører. 

• Optimere hvordan øvrige organisationer og netværk spiller sammen om udfordringerne, 
herunder interagere med det internationale/EU. 

• Give bedre mulighed for erfaringsudveksling mellem kommuner og adgang til relevant viden, 
metoder og værktøjer. Herunder bør de kommuner, som har positive erfaringer med ESCO-
projekter være mere aktive med at få formidlet dem bredt til relevante stakeholders.  



ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I DANMARK 

 

Side 39 

• Udvikle ny viden, metoder og værktøjer tilegnet de specifikke udfordringer. Her tænkes bl.a. 
på mulige innovationer ift. at sikre finansiering på relevante områder udover de eksisterende 
såsom indenfor private boliger og erhverv.  

• Koble dette sammen med at videreudvikle ESCO og andre koncepter såsom one-stop-shops, 
der kan skræddersys til de forskellige interesser og behov blandt kommuner med henblik på at 
give mere momentum i implementeringen. Ex. kan det statslige niveau, som foreskrevet af EU 
direktiverne, gøre mere for at understøtte ESCO konceptet og bidrage til bedre facilitering af 
projekterne. Der blev henvist til et eksempel fra Norge, hvor staten ser ud til at have held med 
at skubbe markedet i gang. 

• Ikke mindst er det vigtigt at understøtte kommunernes rolle i at formidle ESCO som muligheden 
for at få finansieret indsatsen for EE i virksomhederne. ESCO-metodens mulighed for at 
gennemføre energieffektivitet i virksomheder ”uden for balancen” er helt afgørende for, at vi 
kan nå fra kun at gennemføre projektet med højst 3 års tilbagebetalingstid til at kunne 
gennemføre projekter med op til 10 års tilbagebetalingstid. 
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AFSLUTTENDE PLENUM 

I det afsluttende plenum rapporterede moderatorer og rapporteurs fra diskussionerne i 
parallelsessionerne. Dette gav mulighed for at alle deltagere kunne blive orienteret om resultatet af 
diskussionerne på tværs af de fire emner 1) private boliger, 2) almene boliger, 3) Erhverv / SMV og 
4) kommunen som facilitator. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Event moderator, Claus Bugge Garn, takkede alle deltagere på vegne af EU Kommissionen og 
eventpartnerne Finans Danmark og Energispare-rådet. Han gav samtidig udtryk for håb og forventning 
om at ideer og anbefalinger kunne blive brugt i den fremadrettede proces for at fremme finansiering 
af energieffektivitet i Danmark.       
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DELTAGERLISTE  

 
Parallel Session 1 – Private Boliger 
 
Claus Bugge Garn, Energisparerådet (Moderator)  
Niels Ladefoged, Europakommissionen, DG ENERGY 
Niels Arne Dam, Finans Danmark  

Peter Jayaswal, Finans Danmark  
Charlotte Ekholm, Nordea 

Ole Sørensen, Jyske Bank  
Katrine Havemann Olsen, Nykredit  
Kim Tobiasen, Sparekassen Kronjylland  

Niels Kjær Hansen, Ringkjøbing Landbobank  
Susanne Dyrbøl, Rockwool  
Nanna Winther, Project Zero 
Balder Johansen, Logik og Co  
Tommy Olsen, Gate 21  
Bahram Dehghan, Energi City Frederikshavn  
Niels Kåre Bruun, Better Home  

Frederik Silbye, Klimarådet  
Torben Liborius, Dansk Byggeri  
Jan Ellebye, Ejendom Danmark  
Renato Ezban, Det Økologiske Råd 

Mads Kristoffer Pilegaard Larsen, Erhvervsministeriet  
Morten Stender Christensen, Energistyrelsen  
Christina Graaskov Ravn, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
 
Parallel Session 2 – Almene Boliger 
 
Henrik Bielefeldt, Project Zero (Moderator) 
Christophe Milin, Europakommissionen, EASME 
Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Mads Gudmand-Høyer, Landsbyggefonden 
Rikke Lysberg Bernbom, DI Byg 
Torsten Jepsen, Bedre Byggeprocesser 
Mikkel Jungshoved, BL Danmarks Almene Boliger 
Solveig Råberg Tingey, BL Danmarks Almene Boliger 
Benny Mulbjerg, Boliggården 
Peter Føhrby Nybom, Bo – VEST  
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Anton Ahnfelt-Rønne, Domea 
Christian Niepoort, Sustain Solutions / PKA 
Jesper Holm Madsen, Sustain Solutions / PKA 
Iben Østergaard, Teknologisk Institut 
Klaus Freddi Juelshøj, VIBO 
Jesper Loose Smith, Arbejdernes Boligselskab, Gladsaxe 
Anne Stougaard, Gladsaxe Kommune 
 
Parallel Session 3 – Erhverv / SMV 
 
Erik Gudbjerg, YourEnergy (Moderator) 
Kaj Leonhart Petersen, EC Network (Co-moderator, Rapporteur) 
Peter Bach, Energistyrelsen 
Jamil Dawood, Energistyrelsen 
Müzeyyen Boztoprak, Energistyrelsen  
Emil Reenberg, Energistyrelsen 
Søren Holm, Jyske Bank 
Simon Horsholt, Landbrug og Fødevarer - Miljø, Klima & Bæredygtighed 
Troels Hartung, TEKNIQ 
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Gate 21 
Sofie Laurentzius Nielsen, Dansk Industri 
Carsten Glenting, Viegand Maagøe 
Christian Jarby, Det Økologiske Råd 
Kim Enevoldsen, Siemens 
Thomas Berend Nielsen, Siemens 
Mogens Michael Møller, Miljøforum Fyn 
Palle Mathiasen, Erhvervshus Fyn 
Nikolaj Rasmussen, Dansk Energi 
Mie Prehn Nygaard, Dansk Energi 
  



ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I DANMARK 

 

Side 43 

Parallel Session 4 – Kommuner som facilitator 
 
Pelle Bournonville, Realdania (Moderator) 
Nils Daugaard, EC Network (Co-moderator, Rapporteur)  

Jacob Krog Søbygaard, Klimarådet  
Søren Dyck-Madsen, CONCITO  
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark  
Michael Stie Laugesen, House of Energy  
Anders Hasselager, Gate 21  
Guri Weihe, KommuneKredit  
Louise Stall Knudsen, KommuneKredit 

Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri  
Lars Nielsen, Siemens  
Kurt Othendal Nielsen, Siemens  

Johan Vedel, Fredensborg Kommune  
Claus McKinney-Valentin, Bolius  
Casper Andersen, Cph EU Office  

Signe Vallebo, Energistyrelsen  
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