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Vi skruer op for varmen når vi har
energirenoveret

Mellem 30 og 60 pct. af gevinsten ved en energirenovering bliver omsat til
bedre komfort i boligen i stedet for en lavere varmeregning. Det viser en ny
undersøgelse fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har som en del af BedreBolig-initiativet undersøgt
sammenhængen mellem parcelhuses energistandard og det faktiske
energiforbrug. Undersøgelsen viser, at mellem 30 og 60 pct. af gevinsten ved
en god energistandard omsættes til bedre komfort i boligen og ikke kun et
lavere energiforbrug.



Billigere at varme huset op

Når en bygning energirenoveres, kan det teknisk beregnes, hvor meget
behovet for energi reduceres. Renoveringen kan dog også medføre, at
beboerne vælger at opvarme en større del af huset eller øge
indendørstemperaturen for at opnå større komfort.

Denne adfærd kaldes reboundeffekten. Effekten skyldes, at det er billigere at
varme en energivenlig bolig op, og den lave pris på god varmekomfort får
beboerne til at vælge højere indendørstemperatur.

50.000 parcelhuse indgår i undersøgelse

Energistyrelsen har i analysen undersøgt det faktiske forbrug af fjernvarme,
naturgas og olie i godt 50.000 parcelhuse i 2012 med forskelligt
energimærke. Konklusionen er, at mellem 30 og 60 procent af gevinsten ved
god energistandard (godt energimærke) omsættes til bedre komfort. Det
præcise tal er vanskeligt at beregne uden at kende til forbruget af brænde og
øvrig supplerende varme.

Viden om reboundeffekten og beboernes adfærd betyder, at man kan lave
mere sikre forudsigelser af det faktiske energiforbrug og effekten af
energirenovering.

Læs rapporten "Reboundeffekten for opvarmning af boliger – Hvor stor
forskel er der på det faktiske energiforbrug og det teknisk beregnede behov?"
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.
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Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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