Initiativer til fremme af
energibesparelser i
bygninger
v. Helle Agerdal Olsen,
Energistyrelsen

Den danske indsats er tæt forbundet med vores EU-forpligtelser
• Energieffektivitetsdirektivet
•
•

•

Overordnet 2030-mål for energieffektivitet på mindst 32,5 pct.
Nye besparelser hvert år fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030 på 0,8 pct. af det
årlige endelige energiforbrug
Jf. EED art. 5 skal staten reducere sit energiforbrug i bygninger ejet og benyttet af den
statslige forvaltning.

• Bygningsdirektivet
•

Langsigtet renoveringsstrategi, der skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for
2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990.

• Renoveringsbølgen
• Fit for 55
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Tidslinje over politiske aftaler
Initiativer inden for bygningsområdet

Energiaftale
2018
•
•
•
•

Erhvervspuljen
Bygningspuljen
Skrotningsordningen
Informations- og
dataindsats

Grøn boligaftale
2020
•
•
•

•
•

•
•

Renoveringsramme og
afvikling af ventelisten
Grønnere almene
boliger
Bæredygtigt og digitalt
alment byggeri
Nedrivningsramme
Et opdateret og
gennemsigtigt
støttesystem
Nybyggeri og billige
boliger
Fortsat fokus på effektiv
drift

Finanslov
2021

Klimaaftale
2020
Bygningspuljen og
Skrotningsordningen blev
justeret, fremrykket til
2020 og tilført flere
midler.
Initiativer uden puljemidler
•
Energibesparelser i
statslige bygninger
•
Kortlægning af
kommunale og regionale
bygningers olie- og
gasfyr
•
Analyse af mulighederne
for at udfase olie og
naturgas i
husholdningers
opvarmning
•

•

•

•

Tilskudspulje til
energirenoveringer i
offentlige bygninger
(kommuner og
regioner)
300 mio. kr. ekstra til
Bygningspuljen i
2021
650 mio. kr. ekstra til
fordeling mellem de
fire tilskudspuljer til
udfasning af olie- og
gasfyr

Klimaaftale for energi og industri mv. 2020
Grøn omstilling af industrien og udfasning af olie- og gasfyr

•

Afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2020 til 2030 til
at realisere elektrificering og
energieffektivisering

•

Afsat 2,3 mia. kr. frem til 2026 (eksl.
afgiftstab) til at udskifte olie- og naturgasfyr
med grønne alternativer
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Klimaaftalen for energi og industri 2020
CO2-effekt og afsatte midler

CO2

3,4 mio. ton i 2030
(Inkl. aftale om grøn affaldssektor)

22,5 mia. kr. frem mod
2030
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Regeringen forventer
pr. marts 2020

”

Med den samlede indsats til udfasning af olie- og
gasfyr og forventet udvikling skønnes det, at de
fleste oliefyr og omtrent en tredjedel af gasfyrene vil
være udskiftet i 2030. Tiltagene til udfasning af olieog gasfyr aftalt med klimaaftalen og Finansloven
2021 forventes at reducere CO2-udledningerne med
0,7-0,8 mio. tons i 2030.
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Tak for i dag

