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Tak for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Dansk Byggeri bakker op om regeringens lovforslag. Der er behov for en øget indsats for 
energieffektivisering og energibesparelser, hvis Danmark skal leve op til både EU’s mål om 
energieffektiviseringer i 2030 og det danske mål om klimaneutralitet i 2050.  
 
Lovforslaget går den rigtige vej, men spørgsmålet er, om initiativerne i dette forslag er til-
strækkeligt til at udnytte potentialet for energibesparelser i bygningsmassen, såvel bolig som 
erhverv. Det er derfor vigtigt, at indsatsen fortsætter ud over dette forslags horisont, som er 
2024. 
 
Energispareloven - bygningspuljen 
Dansk Byggeri noterer med tilfredshed, at bygningspuljen udformes som en konkurrence-
præget tilskudspulje til erstatning af den eksisterende ordning med energiselskabernes spa-
reindsats, sådan som beskrevet i punkt 2.1.2.2. Men størrelsen af bygningspuljen, 200 mill. 
kr. årligt, er med sikkerhed langt fra tilstrækkelig i forhold til behovet for energirenoveringer. 
Og den samlede energisparepulje på 500 mill. kr. årligt er en beklagelig reduktion i forhold til 
de 1,5 mia. kr. pr. år, som den hidtidige indsats var begunstiget med. 
 
Dansk Byggeri bakker op om, at puljen også kan dække informationsindsats. Der er behov 
for målrettet information, og gerne hurtigt i 2020, for når man ser på kendskabet til energisel-
skabernes spareindsats blandt private energiforbrugere, kan man forvente, at brugen af ord-
ningen vil tage lidt tid at løbe i gang. Derfor kan det overvejes om ikke puljens størrelse kun-
ne justeres, således at manglende brug af puljen i 2020 kunne skydes til årene efter.  
 
Det er fornuftigt, at der åbnes for, at der også vil kunne stilles krav om reduktion af CO2-
udledning, og at der arbejdes ud fra en positivliste. Denne liste bidrager Dansk Byggeri gerne 
til at udarbejde, idet den eksisterende positivliste for håndværkerfradraget (Boligjobordnin-
gen) bør ikke overføres 1:1. 
 
Der lægges i forslaget op til flere tilskudsrunder pr. år, en enkel ansøgningsprocedure og en 
hurtig sagsbehandling. Dansk Byggeri kvitterer for alle tre elementer, de er vigtige for at få en 
velfungerende ordning. Månedlige tilskudsrunder, evt. undtaget juli, bør overvejes. 
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Energimærker kan gøres ugyldige, forældede paragraffer og skattefrihed 
Dansk Byggeri bakker op om, at håndteringen af ukorrekte energimærker udvides fra kun at 
kunne omfatte berigtigelse til også om omfatte, at de gøres ugyldige. Korrekte energimærker 
er et vigtigt element i arbejdet med at energieffektivisere boligmassen. 
 
Ligeledes bakker vi op om, at forældede paragraffer sløjfes. 
 
Det er godt, at det slås fast, at tilskud, der ydes til boligejere efter energispareloven, utvety-
digt er skattefrie. 
 
Klimapartnerskaberne og klimahandlingsplanen 
Mens der er udfoldet betydelig indsats for at reducere energiforbruget i mange år, er det sto-
re fokus, der er kommet på at reducere udslippet af klimagasser, primært CO2, med til at 
rejse nye spørgsmål og behov for nye overvejelser. Dette afspejles vel også af, at der åbnes 
for muligheden for at stille krav om reduktion af CO2-udledninger. 
 
Dansk Byggeri bidrager gennem klimapartnerskabet for byggeri og anlæg til, at energiforbru-
get ses i sammenhæng med CO2-udslippet og vil i den forbindelse ikke undlade at påpege 
det vigtige i, at der fortsat er fokus på at reducere energiforbruget i bygningsmassen og byg-
geprocessen. Dét er dette lovforslag jo et godt bevis på.  
 
På den baggrund er det bekymrende, at arbejdet med klimapartnerskaberne i udgangspunk-
tet har en præmis om, at bygge- og anlægsbranchen har et ganske begrænset potentiale for 
reducere CO2-udledningen, idet udledningen regnskabsteknisk placeres i enten energisekto-
ren eller industrien. Herved risikerer man, at de store og vigtige bidrag, der ligger i en forbed-
ring af den eksisterende bygningsmasses energieffektivitet, bliver overset eller negligeret.  
 
Dansk Byggeri vil arbejde målrettet for, at den kommende klimahandlingsplan vil indeholde 
betydelige bidrag fra bygge- og anlægsbranchen, ellers vil det blive uforholdsmæssigt dyrt, 
hvis ikke umuligt, at nå klimalovens ambitiøse mål om en reduktion på 70% i 2030. EA Ener-
gianalyse har beregnet, at uden energibesparelser risikerer omstillingen til et klimaneutralt 
Danmark i 2050 af blive op imod 120-160 mia. kr. dyrere. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Dansk Byggeri 
 
Sign. 
 
Torben Liborius 
Erhvervspolitisk direktør 


