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Hovedpunkter og anbefalinger
Denne rapport er en af 28 landerapporter, der blev offentliggjort i 2015 af Energy Efficiency Watch
(EEW)-projektet. Den omhandler
1) både ændringer i politikker implementeret siden 2011 af EU-medlemslande (ML) og deres
planer, baseret på nationale energieffektivitetshandlingsplaner (NEEHP'er), der blev
offentliggjort i 2014, andre officielle dokumenter, og
2) den feedback, der blev modtaget fra den kvantitative undersøgelse og interviews med
eksperter om, hvor effektiv implementering af politikker faktisk er (se mere påwww.energyefficiency-watch.org).
Baseret på disse resultater, giver den også anbefalinger om, hvordan Danmarks sektorspecifikke og
samlede energieffektivitetspolitikker kan forbedres yderligere.

Oversigt over resultaterne
Baseret på NEEHP-screeningen og resultaterne fra undersøgelsen, der blev udført af danske
eksperter, er der gjort store fremskridt med Danmarks energieffektivitetspolitikker. I henhold til
resultaterne af undersøgelsen, er Danmark det medlemsland, der har gjort størst fremskridt i
energieffektivitetspolitikker siden den anden NEEHP. To tredjedele af eksperterne anerkendte
implementeringen af mange yderligere politikker i de seneste år. Regeringen har taget
energieffektivitet som emne meget alvorligt. Der er solide rammer for energieffektivitet, som et
flertal af de politiske partier støtter.
Derudover har der i adskillige år eksisteret en energisparepligtordning med stor indvirkning.
Energiforsyningsselskaberne har allerede nået en reducering på 2 % af energisalget pr. år.
To af de vigtigste mål i Danmark er at blive uafhængig af fossile brændstoffer inden 2050 og en
regelmæssig stramning af bygningsreglementerne. 85 % af de danske eksperter er enige om, at
Danmark er på vej til at opfylde sine forpligtelser om, at alle nye bygninger vil være næsten
energineutrale bygninger (nENB) inden 2020. Næsten alle eksperter var enige om, at kravene til nye
og eksisterende bygninger er delvist eller meget effektive. Men potentialet for at renovere
eksisterende bygninger er stadig stort og det forbliver en udfordring at overbevise boligejere om at
påtage sig renoveringer. Første skridt er “BedreBolig”-programmet. Det er et relativt nyt program,
der har som mål at påvirke boligejere til at renovere deres bygninger. Energisparepligtordningen
fungerer godt og støtter især industrisektoren. Følgeligt mener 41 % af eksperterne, at
energieffektivitet i industrien gør store fremskridt, mens 54 % mener, at denne sektor kun gør visse
fremskridt.
En væsentlig udfordring i Danmark er transportsektoren. 51 % af eksperterne mener, at denne sektor
ikke gør fremskridt overhovedet. Derudover er pakken af politikker for apparater ikke blevet
forbedret de sidste tre år og er ikke særlig afbalanceret.

Sektorspecifikke fremskridt
Det sektorspecifikke fremskridt for politikker er således:
 De overordnede reguleringsrammer for energieffektivitet er karakteriseret af en
energipolitisk aftale og energistrategien 2020, inklusive det overordnede mål om
uafhængighed af fossile brændstoffer inden 2050. Strategidokumentet "Vores energi", som
blev offentliggjort i 2011, indeholder en lang række initiativer med det formål at opnå store
energibesparelser før 2030 hhv. 2050. Energistyrelsen er ansvarlig for organisering og
implementering af energieffektivitetsforanstaltninger. Energisparefonden blev opløst.
I 2006 blev energisparepligtordningen (ESO) indført og målene hæves regelmæssigt (se
eksemplet på god praksis). For at fremme markedet af energitjenesteselskaber (ESCO),
fokuserer Energistyrelsen på rådgivning. Der er dog et behov for at støtte ESCO'er mere.
Derfor er "BedreBolig"-programmet for nyligt blevet udviklet for at støtte dem. Generelt er
energiafgifter høje sammenlignet med andre lande.
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I den offentlige sektor er alle eksisterende foranstaltninger stadig i gang. Nogle
foranstaltninger er blevet forbedret og et par nye er blevet indført. En handlingsplan
fastsætter regelmæssigt opdaterede mål for den offentlige sektor. Siden 2013 kan
kommuner optage lån til energibesparelser. En tredjedel af kommunerne har allerede
implementeret pilotprojekter med kontrakter om energiydelser. For at fremme
energieffektive produkter, blev en strategi for intelligent indkøb lanceret i 2013. En dansk
vækstplan er nyligt blevet etableret for at øge investeringer i renovering af socialt
boligbyggeri.
Bygningslovgivningen er det vigtigste instrument i boligsektoren, der fokuserer på bygninger.
Den opstiller strenge krav til den energimæssige ydeevne, som strammes regelmæssigt (se
eksemplet på god praksis). Den danske energi- og renoveringsstrategi blev færdiggjort i 2014,
men en ny blev udviklet, der indeholder 14 initiativer til at fremme renoveringsaktiviteter.
Der ydes stadig støtte til energieffektivitet i husholdninger under energisparepligtordningen.
BoligJobPlan, som tilbød et fradrag for lønomkostninger, blev færdiggjort i 2013. For at gøre
energimærkningen mere synlig, blev der oprettet en hjemmeside for at informere
boligejerne.
Rådgivningsog
synsaktiviteterne
blev
forbedret
og
nogle
informationsværktøjer, som "BedreBolig-ordningen" er for nylig blevet indført. Derudover
blev der oprettet et netværk for at samle forskellige interessenter.
Apparater er primært omfattet af EU-lovgivningen, som direktivet om miljøvenligt design og
energimærkningsdirektivet. Sektoren spiller en underordnet rolle i Danmark og kun få
yderligere foranstaltninger er blevet implementeret. Blandt disse er Energy Star-mærket og
Club100-informationskampagnen. Et økonomisk incitament-program er ikke på plads.
I industrien og den tertiære sektor forpligter energisparepligtordningen energiselskaber til at
træffe konkrete foranstaltninger for at implementere energieffektivitetsforanstaltninger.
Målene er blevet øget i de seneste år. Alle andre økonomiske incitament-programmer blev
afsluttet og aftaler med energiintensive virksomheder blev ikke fortsat. Nye politikker er
obligatoriske energisyn for store virksomheder og programmet "Energistyring af lys", som
har til formål at overbevise virksomheder om at implementere et energistyringssystem. Et
"Center for energibesparelse i industrien" er for nyligt blev udviklet.
I transport-sektoren er nogle nye foranstaltninger blevet implementeret, men de fleste
programmer fortsat er i gang. Der fokuseres på informations- og rådgivningsaktiviteter.
Planlægningsinstrumenter nævnes ikke. Krav til taxaers, limousiners og sygetransporters
energieffektivitet blev skærpet og der blev oprettet miljøzoner i storbyer. Afgiftssystemet
omfatter en afgift på køb af biler, en registreringsafgift, en brændstofafgift og en årlig
registreringsafgift. Derudover blev der tilføjet en undtagelse for elbiler og brintbiler til
afgiftssystemet. Et nyt program er på plads til at støtte indsatsen for øget energieffektivitet i
den offentlige transport. Der gives nu finansiel støtte til elektrificering af jernbaner, en
forbedret adgang til offentlig transport, cykelstier, en infrastrukturfond for el-, gas- og
brintdrevne biler. Der er blevet implementeret en lang række informations- og
rådgivningsforanstaltninger.

Anbefalinger
Yderligere forbedringer af den politiske pakke kan være:




Reguleringsrammerne er generelt stærke, men et svagt punkt er integreringen af nationale
politikker på regionalt og lokalt niveau. Der er behov for et bedre samspil, fordi 40 % af
kommunerne ikke har energieffektivitet som højeste prioritet. Lokale handlinger skal derfor
støttes bedre. Energistyrelsen er meget effektiv, men eksperter siger, at den kan være mere
proaktiv inden for nogle områder.
Danmark halter bagefter med hensyn til at nå de mål, der er sat for den offentlige sektor.
Energieffektivitet har ikke altid høj prioritet i ministerier og kommuner. Informations- og
uddannelseskampagner kunne gøre noget ved denne barriere.
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En stor hindring for at øge energieffektiviteten for bygninger er, at de er lang tid om at tjene
sig ind på grund af lave rentesatser og lave energipriser. Dette kan der gøres noget ved med
finansielle incitamenter. Derudover fokuserer Danmark på at nå målet med energineutrale
bygninger, men der bør lægges større vægt på energieffektiv renovering af bygninger. Dette
er af afgørende betydning, fordi renoveringen af eksisterende bygninger har det største
potentiale for at reducere energien. “BedreBolig-ordningen" er et godt udgangspunkt og kan
udvides.
Den politiske pakke for apparater er ikke særlig velafbalanceret. Den politiske pakke bør
forbedres med hensyn til finansielle incitamenter, læringsprogrammer og
informationskampagner.
Energistyrelsen er kun begyndt at undersøge servicesektoren og at udvikle emissionsmål for
små virksomheder for at takle deres energiforbrug. CO 2-afgifterne for virksomheder er for
lave og emissionshandelssystemet fungerer ikke godt. Dette kan forbedres.
Politikken på transport-området kunne udvide dens anvendelsesområde med
planlægningsinstrumenter (f.eks. en bedre fysisk planlægning) og støtte til forskning og
udvikling. Der er ikke gjort nok ved denne sektor endnu. Afgiften på både brændstof og biler
bør udvikles yderligere for at tilskynde folk til at købe effektive biler.

Udviklingen i politikken ifølge officielle dokumenter
De næste tabeller viser 1) de politikker, der blev implementeret i 2011 i Danmark og 2) de politiske
ændringer efter 2011. Politikkerne er opført som resultatet af en dokumentscreening. Screeningen
tager primært højde for den anden og tredje NEEHP og for artikel 4, 5 og 7 fra direktivet om
energieffektivitet for at opnå meningsfulde resultater. ODYSSEE-MURE-databasen har også været en
værdifuld informationskilde. Afhængigt af kvaliteten af de informationer, der er givet i det officielle
dokumenter, er det blevet analyseret, om politikker har været igangværende, opgivet/svækket eller
forbedret. Det var ikke muligt at vurdere, hvor godt disse politikker er implementeret og hvilke
resultater de opnår.
Ændringerne i udformningen af politikken illustreres med følgende symboler:
-  betyder, at foranstaltningen er igangværende uden betydelige ændringer,
- ✔ viser, at politikken er ny,
- ✗ illustrerer en politik, der blev opgivet,
-  viser en politik, der er igangværende, men som er svækket betydeligt,
-  viser en politik, der er igangværende, men som er blevet forbedret betydeligt.
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Overordnede reguleringsrammer for energieffektivitet
Den politiske
pakkes element
Langsigtet(ede) mål og
strategi for
energieffektivitet

Politikker implementeret i 2011


Energistrategi 2050 med det
overordnede mål at være uafhængig
af fossile brændstoffer inden 2050



Danmark 2020. Viden > vækst >
velstand > velfærd-arbejdsprogram til
at blive et grønt og bæredygtigt
samfund



Medinddragelse af
ikke-statslige og
markedsaktører og
subnationale
myndigheder

Energiagenturer og
agenturer for
klimabeskyttelse

EE-fonde til
overordnet
koordinering og
finansiering af
politikker og
foranstaltninger

Energisparepligtordnin
g til overordnet
koordinering og
finansiering af
politikker og
foranstaltninger

En energipolitisk aftale blev indgået i
2008 og opstiller nationale
målsætninger for implementering af
konkrete energibesparelser
(målsætninger for 2008-2011: 1) I
2020 skal det samlede energiforbrug
være 4 % mindre end i 2008 og 2) den
danske regering samarbejder for at
lave en EU-aftale for at reducere dens
samlede emission af drivhusgasser
med 30 % i 2020 i forhold til 1990niveauet)



Energiselskaber inddraget via en
sparepligtordning



Regionale og lokale myndigheder
inddraget i
energieffektivitetsprogrammer



Forskningsinstitutter er inddraget via
videncentre



Energistyrelsen er ansvarlig for
organisering og implementering af
adskillige
energieffektivitetsforanstaltninger



Energisparefonden er en organisation
med sin egen bestyrelse



En national energieffektivitetsfond
blev ikke implementeret i Danmark



Energisparefonden er ansvarlig for
koordinering af
energieffektivitetsforanstaltninger



Center for energibesparelser
administrerer fonde til kampagner for
at fremme energibesparelser i
bygninger



Det rådgivende udvalg for
energibesparelsers opgave er at
rådgive miljø- og energiministeren og
agenturet om effektiv koordinering og
styrkelse af energibesparende
foranstaltninger
Energisparepligt indført i 2006 for
distributionsselskaber, der leverer
elektricitet, naturgas og fjernvarme.
Sparepligten blev øget regelmæssigt



Politiske ændringer efter 2011


Alle planer og mål er fortsat i gang.
Planen for 2020 omfatter opstilling af i alt
350 MW vindmøller ved kysten 6 potentielle
steder i Danmark, en ressourceplan og en
omstilling af transportsektoren



Den danske energiaftale for 2012
indeholder en lang række initiativer, der har
til formål at føre til energibesparelser på 12,6
% inden 2020 i forhold til 2006, og at CO2emissionerne er 34 % lavere i 2020 end de
var i 1990. Det blev forelagt i
strategidokumentet Vores energi, som er en
opfølgning af energistrategien 2050



✔Strategien for energieffektiv renovering
indeholder 14 initiativer, som vil fremme
renoveringen af bygningsbestanden



Alle inddragelser findes stadig



Agenturet findes stadig



✗Sparefonden blev opløst



I henhold til den tredje NEEHP, er det ikke
nødvendigt at etablere en
energieffektivitetsfond



✗Energisparefonden blev opløst



Ingen information om udviklingen
vedrørende Center for energibesparelser og
det Rådgivende udvalg for energibesparelser



Pligtordningen er igangværende og
målene for energibesparelser blev hævet
igen. Den seneste aftale er fra november
2012. Det årlige mål er fastsat til 3,0 %
mellem 2015 og 2020. De foranstaltninger,
der tilbydes, er konsultation, finansiel støtte,
rådgivning osv. 
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Den politiske
pakkes element
Gunstige
rammebetingelser for
energitjenesteydelser

Højere energiafgifter
end EU's
minimumskrav
Støtte til forskning og
udvikling

Politikker implementeret i 2011


ESCO belysning for at undersøge
mulighederne for
energitjenesteydelser

Politiske ændringer efter 2011


ESCO belysning lanceres stadig, men der
blev gjort størst brug af den i 2011.
Energistyrelsen fokuserer på rådgivning og
offentliggør lister over leverandører.
Hjemmesiden fungerer som et kontaktpunkt
for endelige forbrugere



✔BedreBolig er tilsyneladende indført for
nyligt for at fremme markedet for
energitjenesteydelser



✔/I henhold til den tredje NEEHP, har
adskillige ESCO-modeller været brugt i
danske kommuner. Bemærk venligst, at
kommunerne har samarbejdet med ESCOer
siden 2006
Grønne afgifter er løbende afgifter



Grøn afgift med energiafgifter over
minimumssatserne





Aftale om implementering af Den
Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
for at fastholde investeringerne i
forskning, udvikling og demonstration
inden for energi



Den Europæiske Globaliseringsfond er
igangværende.



Programmet Energiteknologisk udvikling
og demonstration er igangværende. En ny
bestyrelse blev udnævnt i 2011

Programmet Energiteknologisk
udvikling og demonstration (EUDP)
støtter udviklingen af ny teknologi og
udvikler muligheder for virksomheder



✔Innovationsfonden omfatter tre fonde
inden for forskning, teknologi og innovation



Den offentlige sektor
Den politiske
pakkes element
Den offentlige sektors
strategi

Offentlige indkøb

Politikker implementeret i 2011

Politiske ændringer efter 2011



En handlingsplan for
energibesparelsesprogrammer for
den offentlige sektor fastsætter et
mål for den offentlige sektor



Målet for den offentlige sektor blev
forbedret. Målet er at reducere
energiforbruget med 14 % i 2020 (i forhold til
2014). Årlig rapport kræves



Cirkulære om energieffektivisering i
statens institutioner fastsætter
rammerne for aktiviteter, som
offentlige institutioner skal påtage sig





Energisparefonden indgår aftaler om
energibesparelser med offentlige
institutioner

Energisparefonden blev erstattet af en
BedreBolig -ordning, hvor Energistyrelsen
uddanner energikonsulenter for at fremme
energieffektiv renovering i private boliger. De
screenede dokumenter giver ikke
informationer om, hvad der skete med
aftalerne med de offentlige institutioner



Lokale og regionale aktiviteter med
bl.a. implementering af
energistyringsaktiviteter, offentlige
indkøb, forbedringer af bygninger





Nordiske energikommuner. Fokuserer
på bæredygtig energi, grøn vækst og
klimaaktiviteter i de nordiske regioner
og at fremme aktiviteter i
kommunerne
Offentlige institutioners forpligtelse til
indkøb af energieffektive produkter

De lokale og regionale aktiviteter er
igangværende. Et klimasamfund er en
kommune, som har lovet at reducere CO2emissionerne med 2 % årligt indtil en aftalt
dato



✔Siden 2013 kan kommuner automatisk
optage lån til energibesparelser
(foranstaltninger fra energiattester,
belysning, elektrisk installationsmateriel)



Regeringen lancerede i 2013 en strategi
for intelligent indkøb for hele den offentlige
sektor. Derudover blev der foreslået en ny
udbudslov i marts 2015 med formålet at
skabe de bedst mulige rammer for offentlige
indkøb
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Den politiske
pakkes element
Offentlige bygninger

Politikker implementeret i 2011


Bygningerne er konstrueret
energieffektive. Dele af kommuner
har indgået et samarbejde med den
danske naturbeskyttelsesorganisation
om en energibesparelse på minimum
3 % årligt op til år 2020. Bygninger skal
have en energimærkning



Støtte til forskning og
udvikling

Regeringen indgik en aftale med
Kommunernes Landsforening (KL) om
realiseringen af energibesparelser i
kommunerne
Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Politiske ændringer efter 2011


Målet på 3 % for renovering er
igangværende



✔Vækstplan DK har til formål at øge
investeringen i renovering af socialt
boligbyggeri og energieffektiv renovering



KL er igangværende 



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter

Boligsektoren – Bygninger
Den politiske pakkes
element

Politikker implementeret i 2011

Politiske ændringer efter 2011

Minimumsstandarder for
energimæssig ydeevne



Energipolitisk aftale: At reducere
energiforbruget med 25 % i 2010, 50 %
i 2015 og 75 % i 2020 i forhold til
kravene i 2006. Obligatoriske krav til
nye og eksisterende bygninger.
Forordningen omfatter også frivillige
minimumsstandarder



Bygningslovgivningen indeholder
reglerne for opførelse af bygninger.
Forordningen indeholder obligatoriske
minimumsstandarder for energimæssig
ydeevne og to frivillige lavenergiklasser
(første fase blev obligatorisk i 2015: et
samlet energiforbrug, der er 33 % lavere
end for 2010, dvs. 50 % lavere end i
2006. Den anden fase blev obligatorisk i
2020, men frivillig indtil da: 66 % lavere
end i 2010, dvs. 75 % lavere end i 2006)

Andre forordninger



Obligatorisk eftersyn af kedler og
varmeanlæg



Eftersynene er igangværende



✔Strategien for energieffektiv
renovering indeholder 14 initiativer,
som vil fremme renoveringen af
bygningsbestanden

Der gives tilskud til
energieffektivitetskrav i husholdninger i
henhold til energisparepligtordningen
for virksomheder



Pligtordningen er igangværende



✗BoligJobplan blev fuldført i 2013



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Energiattester findes stadig.
Arbejdet med energiattester skal
udføres af en certificeret
energikonsulent. Kravene er fastsat i
Energistyrelsens krav til virksomheder,
der udfører energimærkning



✔Agenturet har oprettet
hjemmesiden
www.maerkdinbygning.dk for at
informere boligejere om
energimærkning

Tilskud, afgiftslettelser





BoligJobplan tilbyder fradrag for
lønomkostninger til energirelaterede
forbedringer

Finansieringsinstrumenter



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter

Energiattester



Energiattester var på plads allerede før
direktivet om bygningers
energimæssige ydeevne krævede det



Energikonsulenter skal opfylde visse
kvalifikationskrav
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Den politiske pakkes
element
Energirådgivning og -syn

Informationsværktøjer for
investorer og brugere

Politikker implementeret i 2011


Politiske ændringer efter 2011

Energisparefondens aktiviteter
omfatter rådgivning af slutbrugere i
virksomheder



✗Energisparefonden blev opløst





Energisparepligten er
igangværende

Rådgivning og syn udføres almindeligvis
i henhold til energisparepligten for
husholdninger



Danmark har forskellige ordninger
for at gennemføre energisyn i bygninger
(som obligatorisk mærkning, fremme af
energibesparelse i den private
ejendomssektor). Der findes en
registreringsordning for konsulenter,
der udfører energisyn



Der blev finansieret 20 mio. DKK årligt
til informationskampagner





Energisparefonden fremmer
omkostningseffektive
energibesparelser i husholdninger



Inden for energisparepligten skal
energiselskaber informere forbrugere
om deres energiforbrug

Dette er en løbende finansiering.
Agenturet har udarbejdet en
handlingsplan for at fremme EEløsninger. Den danske regering
modificerer i øjeblikket BedreBoligordningen (finansiering er mere
tilgængelig for boligejere, inddragelse af
banker)



Energistyrelsen videregiver
informationer på hjemmesiden



✗Energisparefonden blev ophævet





Energistrategi 2050 omfatter krav til
elmålere, der udskiftes fra og med
2015 (inklusiv Målerbekendtgørelsen)

Energisparepligtordningen og
energistrategien er stadig i gang



✔Bekendtgørelse om fjernaflæste
elmålere og måling af elektricitet i
slutforbruget indeholder forpligtelser
for kollektive energiselskaber om at give
deres kunder informative fakturaer og
gratis rådgivning



✔Elforbrugere kan få informationer
om deres eget forbrug fra
Energinet.dk’s DataHub



✔Sparenergi.dk fremmer
energieffektive løsninger med tjeklister,
værktøjer, håndbøger, muligheder for
tilskud



✔BedreBolig er en ordning, der
fokuserer på energieffektiv renovering
med samarbejde mellem boligejere og
finansieringsinstitutter



Bolius blev etableret i 2002 med
det formål at videregive information til
boligejere
Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter

Demonstrationsprojekter



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Uddannelse og
undervisning for
bygningshåndværkere



Videncenter for energibesparelser i
bygninger giver bygningshåndværkere
de mest aktuelle informationer





Informations- og
motivationskampagner er indledt i
henhold til sparepligterne

Videncentret findes stadig. Det
indsamler og formidler oplysninger om
konkrete og praktiske måder at
reducere energiforbruget på



Sparepligten er igangværende



✔Netværk for energirenovering
består af mere end 180 interessenter
for at fremme energieffektiv renovering



✔BedreBolig: Kvalificerede
medarbejdere uddannes til at være
rådgivere i energieffektiv renovering i
private boliger
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Den politiske pakkes
element

Politikker implementeret i 2011


Støtte til forskning og
udvikling

Videncenter for energibesparelser i
bygninger

Politiske ændringer efter 2011


Centret findes stadig

Boligsektoren – Apparater
Den politiske
pakkes element
Minimumsstandarder
for energimæssig
ydeevne
Økonomiske
incitamenter
Energimærkninger

Politikker implementeret i 2011






Informationsværktøjer

Uddannelse og
undervisning af
salgspersonale og andre
aktører i
forsyningskæden
Støtte til forskning og
udvikling



Politiske ændringer efter 2011

Direktivet om miljøvenligt design blev
implementeret. Derudover tilbydes der
rådgivningsaktiviteter og seminarer
Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter
Energy Star-mærke uden stor
indvirkning
EU's energimærke er på plads i henhold
til EU-direktiv 2010/30/EF



Ingen information om ændringer
eller yderligere foranstaltninger



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter
igangværende

Club 1000 -1000 kWh-kampagne
inklusiv en radiokampagne og
kampagner på trykte medier om,
hvordan en familie kan reducere deres
elforbrug



Club 1000-kampagnen er
igangværende



Energistyrelsen offentliggør
butiksmateriale, film om uddannelse,
brochurer (informationer om køb og
brug af energieffektive apparater)



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Information er tilgængelig på
Energistyrelsens hjemmeside



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter



Industrien, den tertiære sektor og landbruget
Den politiske
pakkes element
Minimumsstandarder
for energimæssig
ydeevne og andre
standarder for udstyr,
produktionsproces,
produkter
Energibesparelser og
handlingsmål for
individuelle
virksomheder

Politikker implementeret i 2011


Direktivet om miljøvenligt design blev
implementeret. Derudover tilbydes der
rådgivningsaktiviteter og seminarer



Energisparepligt med bindende mål for
store virksomheder

Politiske ændringer efter 2011



igangværende.
Ingen information om ændringer eller
yderligere foranstaltninger



Energiselskabernes spareindsats
forpligter energiselskaber til at gøre en
konkret indsats for at implementere
energieffektive investeringer. Målene
blev hævet
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Den politiske
pakkes element
Energistyringssystemer
og andre forpligtelser

Økonomiske
incitamenter til
investering

Finansiel støtte til
energirådgivning og -syn

Politikker implementeret i 2011


Energipolitisk aftale forpligter
energiselskaber til at implementere
energibesparelser



Energistyrelsen indgik aftaler med
energiintensive virksomheder.
Virksomhederne accepterer at
implementere energistyring og forbedre
energieffektiviteten i deres
produktionsprocesser (til gengæld for
en godtgørelse af energispareafgiften)



Energisparefonden støtter
omkostningseffektive energibesparende
tiltag i virksomheder



Virksomheder, der investerer i
energieffektivitet på grundlag af en
aftale kan få en godtgørelse af
energispareafgiften



Ingen informationer blev fundet i de
screenede dokumenter

Politiske ændringer efter 2011


✔Energisyn i store virksomheder er
obligatoriske hvert fjerde år



Energiselskabernes spareindsats
forpligter energiselskaber til at gøre en
konkret indsats for at implementere
energieffektive investeringer. Målene
blev hævet



✗Aftalerne med energiintensive
virksomheder blev ophævet



✔Energistyring af belysning har til
formål at overbevise SMV'er om at
implementere et energistyringssystem
og energisyn



✗Energisparefonden blev opløst



✗Muligheden for at få en godtgørelse
af energispareafgiften findes ikke
længere



✔Center for energibesparelse i
industrien har til formål at identificere
og udnytte energieffektivitetspotentialet
i industrisektoren



Energimærkning



EU's energimærke er på plads i henhold
til EU-direktiv 2010/30/EF



Energistyring af belysning har til
formål at overbevise SMV'er om at
implementere et energistyringssystem
og energisyn. Dansk Standard afholdt fra
2011-2013 et gratis kursus i
energistyring for SMV'er og
organisationer
igangværende

Støtte til forskning og
udvikling



Green Labs DK er en subsidieordning for
forsknings-, udviklings- og
demonstrationsaktiviteter.



✗Green Labs DK ophørte i 2013



Forskningsfonden er igangværende



Aarhus Universitets Forskningsfond
er stadig aktiv. Dansk Teknologisk
Institut er en organisation, der arbejder
for innovation og teknologisk udvikling



Forskningsfonden stimulerer væksten,
beskæftigelsen og eksporten i danske
virksomheder



En forskningsfond blev etableret i 1944
af Aarhus Universitet og har til formål at
støtte videnskabelig forskning på
universitetet
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Transportsektoren
Den politiske pakkes
element

Politikker implementeret i 2011

Planlægningsinstrumenter

Få foranstaltninger, kort beskrivelse uden
tidsramme og rækkevidde.

Politiske ændringer efter 2011


Ingen information om ændringer eller
yderligere foranstaltninger.

“Strategi for bæredygtig transport”:

Reguleringsinstrumenter

Økonomiske incitamenter



At øge den offentlige transport



Investeringer i veje og jernbaner



Minimumskrav til energieffektivitet for
taxaer, limousiner og sygetransport



Skærpede krav til energieffektivitet
for taxaer, limousiner og sygetransport



Indførelse af biobrændstoffer til
transport (i henhold til EU's mål)



Frivillig aftale om grøn certificering
af kommuner og transportvirksomheder



Frivillig aftale om grøn certificering af
kommuner og transportvirksomheder
for at reducere CO2 -emissionerne fra
transport.



✔I store byer

Danmarks afgiftssystem består af en afgift
på køb af biler/registreringsafgift, en
brændstofafgift og en årlig
registreringsafgift:



Afgifter på registrering af en ny bil



Afgifter på benzin



Grøn ejerafgift



Afgifter på registrering af en ny bil, højt
afgiftsniveau i forhold til andre EUlande



✔El- og brintdrevne køretøjer er
fritaget for afgift indtil 2015





forhøjede afgifter på benzin



Grøn ejerafgift: ejere af nye
personbiler (registreret efter 1. juli
1997) skal betale en årlig afgift,
afhængigt af den pågældende
bilmodels gennemsnitlige
brændstofforbrug

✔Investeringer i offentlig transport:
tilskud til mobilitets- og
serviceforbedringer for busser (indtil
2013), tilskud til forbedret adgang til
togstationer og spor, udvidelse af
metroen og udvikling af lette jernbaner



✔Finansiel støtte: Forbedring og
elektrificering af jernbaner, forbedret
adgang til offentlig transport, cykelstier,
infrastrukturfond for el-, gas- og
brintdrevne biler

Der er blevet implementeret en lang række
informationsforanstaltninger:



Anbefalinger til offentlige indkøb af
personbiler og varevogne



Anbefalinger til offentlige indkøb af
personbiler og varevogne





Certificeringsordning / frivillig mærkning
for virksomheder og lokale
myndigheder

Certificeringsordning for transport i
kommuner og virksomheder for at
reducere CO2-emissioner



✗Optimeret aerodynamik for lastbiler



Kampagner og netværk af best practice
for optimeret aerodynamik for lastbiler
(men kun lidt interesse)

Mærkning af varevogne og
personbiler



Kurser i og kampagner for
miljøvenlig kørsel: for bilister og
erhvervschauffører



Information og rådgivning



Nedsættelse af registreringsafgiften for
effektive køretøjer (4 liter /100
kilometer benzin, 3,5 liter /100
kilometer diesel), yderligere
nedsættelse for endnu mere effektive
biler



Mærkning af personbiler og varevogne
(obligatorisk), ledsaget af
infokampagne, kontrol med uanmeldte
besøg i bilforhandlerens
biludstillingslokale



Miljøvenlig kørsel: Kurser og kampagner
(men kun lidt interesse)
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Den politiske pakkes
element
Støtte til forskning og
udvikling

Politikker implementeret i 2011


Eksperimentelle projekter: støtte til at
fremme brugen af alternative
brændstoffer (elektricitet, biogas, brint)
og energieffektive teknologier (f.eks.
busser)

Politiske ændringer efter 2011


Ingen information om ændringer eller
yderligere foranstaltninger.

Politisk udvikling i henhold til ekspertundersøgelsen
For at give et mere fuldstændigt billede af udviklingen i energieffektiviteten, bygger dette kapitel på
informationer fra kvantitative undersøgelser og kvalitative interviews. For hvert land, der er vurderet
i EWW-projektet, blev tre eksperter interviewet mundtligt, mens 47 nationale
energieffektivitetseksperter deltog i den kvantitative undersøgelse for Danmark. Eksperterne
arbejder med erhvervssektoren, universiteter/forskningsorganisationer, den offentlige sektor eller
energiagenturer. Alle resultater nedenfor er udelukkende baseret på disse eksperters vurderinger.
De omfatter også indikatorer for landenes fremskridt, som hjælper med at sammenligne fremskridtet
på tværs af lande og politiske områder. De blev beregnet ud fra fem relevante spørgsmål i den
kvantitative
undersøgelse
(se
spørgeskemaet
i
bilaget),
nemlig
spørgsmål
1
(energieffektivitetspolitikkernes ambitioner), spørgsmål 2 (fremskridt i de sidste 3 år), spørgsmål 4
(mål for årlige besparelser), spørgsmål 7 (NENB-mål) og spørgsmål 8 (forbedringer på vigtige
energipolitiske områder). Svarene blev vægtet (det mest positive svar med 100, det mindst positive
med 0).
Danmark er det medlemsland, der har gjort størst fremskridt i energieffektivitetspolitikker siden den
anden NEEHP (indikator for landets fremskridt: 1 ud af 28 - se side 81). Danmark har også gjort store
fremskridt i de tre foregående år ( 2012 undersøgelse: indikator for landets fremskridt: 2 ud af 27).
Danske eksperter ser et generelt højt ambitionsniveau i energieffektivitetspolitikker - næsten 90 %
betragter det i det mindste ambitiøst i en række sektorer. Men kun ca. to tredjedele ser en række,
eller mange yderligere politikker i de sidste tre år. Disse resultater indikerer, at eksperterne
konstaterer, at energieffektivitetspolitikkerne ikke helt lever op til ambitionerne (begge værdier er
dog blandt de højeste i hele EU).
Kritiske punkter, som nævnes af eksperterne, omfatter mangel på fremskridt i transportsektoren og
behovet for mere handling i renovering af bygninger.
På den positive side rapporterer eksperter om en styrkelse af energieffektivitetspolitikkerne siden
2012 og målet at blive fri for fossile brændstoffer inden 2050. Bygningsreglementerne blev også
strammet.
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Danmark: overordnet
ambitionsniveau for
energieffektivitetspolitikker
2%

Danmark: fremskridt i
energieffektivitetspolitikker i de
sidste 3 år

9%

5%
23%

51%

32%
38%

40%
Generelt temmelig lavt
Ambitiøs inden for få sektorer, mindre inden
for de fleste andre
Ambitiøs inden for en række sektorer, mindre
inden for nogle få andre
Generelt temmelig højt

Ingen, eller meget begrænsede fremskridt
Få nye politikker
En række nye politikker
Mange nye politikker

Næsten 70 % af eksperterne mener, at DEE's sparemål (nye besparelser på 1,5 % af det årlige
energisalg til endelige forbrugere) sandsynligvis vil blive nået. Med hensyn til
energisparepligtprogrammer, nævner eksperterne ordningen, der har eksisteret i Danmark i flere år
med en tydelig positiv indvirkning. På undersøgelsestidspunktet blev det rapporteret, at en
ændringsproces var på vej.
85 % af de interviewede mener, at Danmark er på vej til at opfylde sin forpligtelse i henhold til DBEY,
at alle nye bygninger er "næsten energineutrale bygninger" inden 2020.
Både for DEE og DBEY, er de blandt de højeste vurderinger for alle medlemslande.
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Danmark: opnåelse af det nationale
energisparemål på 1,5 % (DEE)

Danmark: på vej mod "nENB"forpligtelsen

6%
9%

20%

11%

69%
85%

har ikke kendskab til dette mål

Ved ikke

målet vil sandsynlig-vis ikke blive nået

Nej, vi halter langt bagefter

målet vil sandsynlig-vis blive nået

Ja, implemen-teringen er godt i gang

For boligsektoren nævner eksperterne "BedreBolig-programmet", der fremmer energieffektiv
renovering for den private boligsektor. At engagere flere boligejere i renovering af bygninger
forbliver en stor udfordring.
Eksperterne rapporterer om indførelsen af en ordning med pligt til energisyn for store virksomheder,
og efterlyser mere handling i industri- og servicesektorerne.
Regionernes og byernes stigende rolle i udviklingen af energieffektiviteten bemærkes både af
eksperterne og af Energistyrelsens vigtige rolle.
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Danmark: forbedring i faktisk implementering
Energieffektivitet i transport

51%

40%

9%

Markedet for energitjenesteydelsers
virkemåde

23%

49%

28%

Reducering af brændstof-fattigdom

21%

50%

29%

Offentlige bygningers rolle som forbillede

20%

Overvejelse af energieffektivitet
i offentlige indkøb

16%

Renovering af bygninger

7%

62%

18%

68%

16%

73%

Energieffektivitet i industrien 5%

20%

54%

0%

20%

Ingen
fremskridt
Nogen
fremskridt
Gode
fremskridt

41%

40%

60%

80%

100%

Blandt specifikke politiske instrumenter, betragtes energieffektivitetskrav for nye og renoverede
bygninger (vurderet til i det mindste at være delvist effektiv af henholdsvis 100 % og 93 % af
eksperterne) og energimærkning af produkter (95 % delvist eller meget effektivt) som de mest
effektive i dansk sammenhæng. Energiafgifter vurderes også positivt i Danmark med en meget høj
placering i forhold til andre medlemslande. De højeste vurderinger for "ikke effektivt overhovedet"
gives for eftersyn af varme-/klimaanlæg (40 %) og for finansielle incitamenter for private
husholdninger og SMV'er (henholdsvis 38 % og 35 %).

Danmark: forskellige politiske instrumenters effektivitet
EE-krav til nye bygninger

33%

Energimærkning af produkter

5%

EE-krav til renoverede bygninger

7%

67%
61%
66%

Energiafgift 2% 14%

Programmer for lokal energiplanlægning 2%

5%

26%

56%

14%

21%
56%

23%

5%

33%

10%

19%

43%

19%

47%
38%

16%
0%

10%

17%
35%

20%

Slet ikke effektive

13%

42%

33%

Finansielle incitamenter for SMV'er

10%

44%

40%

Nationale energieffektivitetsfonde

Ikke implementeret

55%

29%

Eftersyn af varme-/klimaanlæg
Finans. incitamenter for priv. husholdninger

48%

23%

Intelligent måling
Målrettet rådgivning for husholdninger

27%

36%

17%

Energicertificering af bygninger
Energisyn for virksomheder

34%

30%

40%

50%

Delvist effektive

60%

10%

48%

2%

47%

2%

70%

80%

90% 100%

Meget effektive
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Erhvervslivets synspunkt
Inden for EEW 3-projektet blev der gennemført workshops for at indhente feedback fra interessenter
i erhvervslivet om energieffektivitetspolitik og deres indvirkning på erhvervslivet. I Danmark blev der
afholdt en workshop den 26. marts 2015 i Frederiksberg. I alt deltog 21 deltagere, der
repræsenterede sammenslutninger, serviceudbydere, konsulentvirksomheder, produktionsselskaber,
teknologiudbydere,
udbydere
af
forskning
og
udvikling,
Energistyrelsen
og
distributionssystemoperatører. Anbefalinger, der blev fremsat under workshoppen, er vist nedenfor:
EU-lovgivningen bør udnytte den positive erfaring i Danmark og skabe et europæisk marked, der
svarer til det danske. For at opnå dette, bør handelshindringer fjernes. Et mere harmoniseret marked
i hele Europa kan udvide forretningsmodeller udviklet i et medlemsland inden for EU. Derudover bør
politiske instrumenter til vedvarende energi og energieffektivitet harmoniseres. Danske interessenter
er generelt tilfredse med de politiske rammer i Danmark og synes, at det er godt at fremme nye
forretningsmodeller. Der er dog en bekymring for, at hvis det europæiske marked ikke holder trit, vil
det i sidste instans svække den danske udvikling. Prisen for besparelser stiger i Danmark, fordi mange
foranstaltninger med korte afskrivningsperioder allerede er implementeret. Der findes dog flere
"lavthængende frugter" i forbindelse med energimærket eller det miljøvenlige design. Der findes et
generelt behov for nye strategier eller værktøjer for at gøre noget ved SMV'erne. Erhvervslivet
understregede også vigtigheden af at overveje, hvordan forordningen kunne udvides til mindre
anvendelsesformål for at holde markedet i live.

God praksis
Danmark har gjort gode fremskridt i næsten alle sektorer og derfor findes der en lang række
vellykkede politikker. Eksempler er bygningsreglementerne, "BedreBolig-ordningen", afgifterne på
registrering af nye biler og energisparepligtordningen (ESO). Den sidstnævnte vil blive beskrevet her
som et eksempel på god praksis i Danmark.
Aftalen om ESO blev indgået første gang i 2006. Den aktuelle version af ESO'en er energispareaftalen
fra november 2012. Det overordnede formål med ESO'en er at fremme omkostningseffektive
energibesparelser i alle den danske økonomis slutbrugersektorer. For at bestemme besparelserne,
anvendes en simpel vægtningsfaktor, som afspejler besparelsens levetid, indvirkningen på forbruget
af primærenergi, og den forventede CO2-indvirkning.
Politikken blev oprettet som en aftale mellem de danske energidistributionsvirksomheder og de
offentlige myndigheder (primært Energistyrelsen (ES)). Politikken er rettet mod alle
energidistributionsvirksomheder, dvs. elektricitet, fjernvarme, naturgas og olie til opvarmning. Den
er forpligtet til et årligt bindende mål for energibesparelser. Der fokuseres på alle handlinger, som
har til formål at forbedre energieffektivitet i bygninger, apparater, industrielt udstyr og processer og
visse handlinger i transportsektoren. Ordningen giver de pågældende virksomheder mulighed for frit
at vælge en foranstaltning, de betragter som den mest omkostningseffektive, så længde effekten af
energibesparelserne kan dokumenteres. De mest anvendte foranstaltninger er rådgivning og støtte
realisering af energibesparelser i virksomheder og husholdninger, eller en kombination af begge dele.
En efterfølgende evaluering udføres før hver ny aftaleperiode af en uafhængig kilde. De samlede
årlige energibesparelser pr. sektor i forhold til det fastsatte årlige mål fremgår af figuren nedenfor.
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Figur 1: Samlede årlige endelige energibesparelser pr. sektor i forhold til det årlige mål

Kilde: ENSPOL 20151
Figuren nedenfor viser udvalgte politiske foranstaltningers omkostningseffektivitet: Hvis en målings
forhold er under den røde linje, er der en samfundsøkonomisk fordel ved foranstaltningen. Den viser
tydeligt, at ESO'en er en omkostningseffektiv politisk foranstaltning inden for rammerne af den
politiske pakke, set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel på dette tidspunkt (2008), som blev
bekræftet i en anden evaluering fra 2012.
Figur 2: Forhold mellem samfundsøkonomiske energiomkostninger – standard ved 1 – vs.
samfundsøkonomiske omkostninger til energibesparende foranstaltninger

Kilde: ENSPOL 2015
Se EEW 3-casestudierne for yderligere oplysninger om dette eksempel på god praksis.

1

ENSPOL (2015): Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme (Energibesparelsespolitikker og
energisparepligtordningen). D2.1.1: Rapport om eksisterende og planlagte ESO'er i EU – Del I: Evaluering af eksisterende
ordninger.
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Ansvarsfraskrivelse
Forfatterne alene er ansvarlige for indholdet af denne offentliggørelse. Den afspejler ikke
nødvendigvis den Europæiske Unions udtalelser. Hverken EASME eller Europa-Kommissionen er
ansvarlige for anvendelsen af de oplysninger, der er indeholdt i offentliggørelsen. Den analyse, der er
gennemført her, er næsten udelukkende baseret på informationer, der er givet i NEEHP'erne.
Følgeligt kan et dårligt resultat for analyserede kriterier også være resultatet af manglende
detaljerede oplysninger i en NEEHP. Desuden blev nationale eksperter for nogle lande konsulteret for
at gennemgå rapporterne. Der var dog ikke en ekspert til rådighed for hvert land og en fuldstændig
analyse af politikkerne og foranstaltningerne var kun muligt for et begrænset antal rapporter.
Formålet med denne vurdering er ikke en absolut oversigt over politikker blandt medlemslande, men
fokuserer på hvert medlemslands individuelle betingelser.

Projektet
Energy Efficiency Watch-projektet har til formål at lette gennemførelsen af direktivet om
energieffektivitet, men også relaterede politikker, som direktivet om bygningers energimæssige
ydeevne (DBEY) og direktivet om miljøvenligt design (ErP) på nationalt, men også på regionalt og
lokalt niveau. Denne landerapport viser de fremskridt, der er gjort med implementering af nationale
energieffektivitetspolitikker identificeret via en screening af NEEHP'er og en omfattende
ekspertundersøgelse i hele EU.
www.energy-efficiency-watch.org
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