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Samfundsøkonomisk meget
billigt.

Letter i høj grad omstilling
frem mod 2050. 

Klimarådet: Store 

potentialer i at 

energirenovere

Klimarådet 2017: ”Omstilling frem mod 2030”
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30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i 
2021-2026 

18,4 mia. kr. afsat til kø-afvikling
2020: 12 mia. kr. 
2021: 6,4 mia. kr. 

453 godkendte projekter

Krav om grøn screening af renoveringsprojekter. 

+ Grøn revurdering af projekter med stort 
energieffektiviseringspotentiale.

Grøn boligaftale 2020 
- afvikling af kø
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En væsentlig del af køen består af 
bygninger af ældre dato.

2/3 af renoveringsprojekterne 
vedrører klimaskærmen.

En tæt forsegling rummer store 
besparelser. 

Skønnet energi- og CO2-besparelser 
på 30 pct. 

Klimagevinster i
renoveringer
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Ny analyse fra Rambøll viser, at det er 
billigere og grønnere at renovere.

16 bygninger og fire scenarier for 
renovering og nedrivning/nybyg.  

Udleder mindre CO2 pr. kvm. og
bygningens omkostninger pr. kvm. er 
lavere over tid. 

Renovering
frem for nybyg
betaler sig

Rambøll (2020): ”Analyse af CO2-udledningen og totaløkonomi i renovering og nybyg”
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Grønne almene boliger

Nyt grønt støttekriterium og nyt 
regulativ for renoveringsstøtteordningen 
i Landsbyggefonden.

Sager med energibesparende og grønne 
klimatiltag får fremover højere prioritet i 
Landsbyggefondens støttetildeling 
gennem et nyt grønt kriterium. 

Trang og grønne tiltag skal gå hånd i 
hånd. 
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Samlet ramme på
400 mio. kr. 

Til at fremme rentable 
energirenoveringer.

Grøn garanti

Større udbredelse af privatbaserede ESCO-projekter i 
både støttede og ustøttede sager. 

LBF garanterer for lavere realiseret energibesparelse 
end forventet. 

Grøn garanti 

25 mio. kr. i 2021  75 mio. kr. pr. år i 2022-2026
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Energieffektivisering et fokus i ny 

effektiviseringsaftale

En mere effektiv og bæredygtig 
energiudnyttelse kan optimere driften   
og medføre lavere husleje.

Initiativer i Grøn Boligaftale 2020 
forventes at medføre 
energirenoveringerne svarende til        
300 mio. kr. 

Indgår i måltallet. 

Andre tiltag iværksættes: 

Udbredelse af kendskab til muligheder for 
grønne investeringer i f.eks. udskiftning af 
tekniske installationer og forbedring af 
klimaskærmen. 

Oplysningsmateriale til beboerne om, 
hvordan effekten af energirenoveringer kan 
opnås gennem en ændret energiadfærd. 
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Effektiv bygningsdrift – nyt register

Passende henlæggelser sikrer: 

Mere effektiv udnyttelse af den almene 
bygningsmasse

Jævn huslejeudvikling

Velvedligeholdte almene boliger. .

Landsbyggefonden er på vej med et nyt 
centralt alment bygningsregister 
(DCAB)

Skal synliggøre bygningernes 
vedligeholdelsestand og understøtte et 
passende henlæggelsesniveau. 



Tak for ordet.


