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DET POLITISKE FOKUS 

De største initiativer: 

 

- Certificeringsordning 

- Revision af bygningsreglementet 

- Forenkling af brandregulering 

- Tværgående regelforenkling 

 

http://www.trm.dk/~/media/images/ministerportraetter/hcs/hans-christian-schmidt-1_low.jpg?la=da
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ENERGIAFTALEN 2008 

 

For nye bygninger gennemføres stramninger på: 

mindst 25 % i 2010,  

mindst 25 % i 2015  

mindst 25 % i 2020  

 

I alt en reduktion med mindst 75 pct. senest i 2020.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyurmd5LPLAhWLF5oKHRx8CtwQjRwIBw&url=http://www.goruma.de/Staedte/K/Kopenhagen/sehenswuerdigkeiten.html&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNEzZbLuw7PkjufxjtzwPQef_3CQJQ&ust=1457618972766504
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UDFORDRINGEN 

- 100 pct. VE i 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forudsætning: Omlægning til VE og stor 
reduktion af energiforbruget 
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EU-FORPLIGTELSER 

Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne 

- Nearly Zero i 2020 

- VE skal kunne indregnes i energirammen 

 

- Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder 

- I nybyggeri skal der være en andel af VE  

 

- I gang med Fitness Check for the Construction Sector 
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BR15 ENERGIKRAV 

BR15 udstedt – overgangsperiode frem til 30. juni 2016 

 

De væsentligste ændringer: 

- Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav 

- Energiklasse for eksisterende byggeri 

- Ecodesign-krav i stedet for danske særkrav 

- Fjernelse af overfladetemperaturkrav til vinduer 

- Stramning af energikrav til vinduer 

- VE i energirammen 
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PROCES MOD 2020 
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TO PROBLEMSTILLINGER 

 

 
- 2020 klassen har ikke opnået den forventede 

rentabilitet. 

 

- Af de allerede opførte 2020-bygninger, har over 90 
pct. af dem installeret solceller.  
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ROADMAP  
– Bygningers rolle i den grønne omstilling 

 

Et branche initiativ, som støttes af Energifonden 

 

Tre fokusområder: 

- Finde det rette samfundsøkonomiske miks mellem 
energibesparelser i bygninger og udbygning i 
energisystemet med VE 

- Finde ud af, hvor bygningsreglementet med fordel 
kan strammes i de kommende år. 

- Tage bestik af EU – direktiver.  
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TBST - PROCES MOD 2020 

Analysearbejde 

Dialog med 
branchen 

Evaluering af 
bygningsklassen 


