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Ny analyse af engelsk
energieffektiviserings- ordning

Copenhagen Economics har foretaget en analyse for Energistyrelsen af den
britiske energirenoveringsordning ’Green Deal’. Analysen viser, at kun få
boligejere har benyttet låneordningen, og at en tilsvarende ordning vil have
begrænset værdi i Danmark.

I mange lande diskuterer man, om energirenoveringer kan fremmes ved at
forbedre bygningsejernes mulighederne for at låne til renoveringer. I
Storbritannien har myndighederne med Green Deal blandt andet forsøgt at
forbedre lånemulighederne.

Green Deal: Ydelsen på lån betales over elregningen
Det helt centrale i Green Deal-ordningen er muligheden for, at ydelsen på lån
til investeringer i rentable energirenoveringer kan betales over elregningen,
og at lånet følger ejendommen frem for ejeren. Denne konstruktion kan øge
finansieringsmulighederne for en række ejendomsejere. Copenhagen
Economics rapport viser imidlertid, at der har været meget begrænset
interesse for at benytte ordningen, og at ordningen langt fra har været
omkostningsfri for den britiske stat.

Bedre lånevilkår i Danmark

Rapporten peger i retning af, at der vil være begrænset værdi i at
implementere en tilsvarende ordning i Danmark med finansiering af
omkostningerne ved energirenovering og andre energibesparende initiativer
via energiselskaberne. Copenhagen Economics fremhæver blandt andet, at
bygningsstandarden i Danmark er bedre, og at lånevilkårene for mange
boligejere er bedre i Danmark end i Storbritannien.
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Rapporten peger også på, at den danske ordning for energiselskabernes
energispareforpligtigelser opfylder nogle af de samme mål som Green Deal.
 Gennem denne ordning kan bygningsejere få tilskud og vejledning til at
gennemføre energiforbedringer af deres ejendom. Desuden har man i
Danmark med inspiration fra netop Green Deal allerede etableret BedreBolig-
ordningen, som har fokus på helhedsorienteret rådgivning til boligejere om
energiforbedringer.

Rapporten er tilvejebragt som et led i BedreBolig-projektet.

Copenhagen Economics rapport: "Er Green Deal vejen frem for
energirenoveringer i Danmark?", Februar 2015, Bedre Bolig ordningen
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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.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
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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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