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Udfordring: 
Er der overhovedet et potentiale?

Erfaring: 
Ja - der er stort potentiale og det er 
muligt at fokusere indsatsen!



Potentiale – eksempel: almen

• Største renoveringsbehov findes i almene 
boliger opført i 1945-1959 og i 1960-1974

• Boliger opført efter 1975 udgør ca. 41 % 
af den almene boligmasse, svarende til 
ca. 225.000 almene boliger, hvoraf blot 
13 % har et renoveringsbehov

• Boliger opført før 1945 udgør blot ca. 8 % 
af den almene boligmasse, svarende til 
ca. 45.000 almene boliger, hvoraf 15 % 
har et renoveringsbehov”

Kilde: Dansk Byggeri, Byggeriets Energianalyse 2017



KAN DET BETALE SIG?

• Potentialet er stort – særligt i 
ejendomme fra ‘60-’70’erne.

• Nogle ejendomme kan spare 
20-30 % - nogle endnu mere.

• Det er mest rentabelt at tænke 
energiforbedringer ind som et 
naturligt element i renoveringer 
generelt



KOMMUNENS ROLLE
HVAD KAN VI BIDRAGE MED?
VORES VÆRKTØJSKASSE HAR TRE 
RUM:

• Formidle viden og inspiration om 
muligheder

• Understøtte beslutningsprocesser

• Skabe incitament



Udfordring: 
Hvordan kan vi formidle de gode 
erfaringer, så det bliver relevant for 
modtagerne?

Erfaring: 
Find og vis de gode eksempler.



CASEBANKEN

• Konkrete eksempler
• Gode råd formidlet i 

øjenhøjde
• Mulighed for at formidle 

gode eksempler fra jeres 
kommune.

Find Casebanken på:
SparEnergi.dk/casebank

SparEnergi.dk/casebank





Brug Casebanken

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/casebank/indsend-case-hjaelpefiler



Brug Case-
banken på 
jeres egen 
hjemmeside

https://sparenergi.dk/brug-af-indhold-paa-sparenergi



ANDRE CASES

På videncenterets
hjemmeside, 
byggeriogenergi.dk findes 
gode beskrivelser fra 
renoveringsprojekter.



ENERGIRENOVERING 
Det vellykkede projekt

Solidt, helheds-
orienteret forarbejde –
typisk i en bestyrelse

Kompetent 
rådgivning og støtte 
til gennemførelse

Tidlig og positiv 
brugerinddragelse 

Opfølgende 
brugerinddragelse for 
at tilpasse adfærd



Udfordring: 
Energibesparelser er langt fra altid 
beboernes topprioritet.

Erfaring: 
Find indgange til effektivisering, som 
modtagerne bedre kan relatere sig til 
end f. eks. tilbagebetalingstid.



GODE GRUNDE 
TIL AT ENERGI-
RENOVERE





(ANDRE) GODE GRUNDE TIL AT 
ENERGIRENOVERE
• Sundhed

Reducerer risikoen for skimmelsvamp, 
astma og allergi

• Komfort
Mindre træk og kulde

• Økonomi
Mindre varme- og elregninger, mere 
attraktiv i forbindelse med salg og 
udlejning

• Klima og miljø
Mindre CO2-udledning



INDEKLIMA

• Fugt og skimmelsvamp
• Kulde og træk
• Primitiv varmestyring
• Dårlig belysning
• Støj



Tak for opmærksomheden!


