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Vedr Høring om Energieffektiviseringsdirektivet 

 

Tak for høringsmuligheden vedrørende regeringens svar angående 

Energieffektiviseringsdirektivet. 

I Regeringens svar lægges der generelt vægt på omkostningseffektivitet. Det giver god 

mening på forsyningssiden, hvor investeringerne har et entydigt formål. På aftagersiden, 

herunder særligt i byggeriet, har investeringerne derimod flere værdiskabende effekter, 

som en økonomisk vurdering bør medtage i vurderinger og beslutningsgrundlag.  

Regeringen bør efter Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforenings 

mening arbejde for, at man fremover anvender cost-benefit beregninger som 

vurderingsværktøj, der medtager flere værdiskabelseskriterier i vurderingerne. 

Selvom artikel 5 som nævnt i høringssvaret ikke er medtaget i høringen, fremgår der en 

kommentar til netop artikel 5, som vi finder anledningen til at diskutere fremadrettet: 

I kommentaren lægges der vægt på at vurdere om investeringerne i energibesparelser i 

statsligt byggeri er omkostningseffektive. Det stiller store krav til beregningsmodellen, 

som skal eftervise omkostningseffektiviteten. Problemet er, at investeringer i byggeri stort 

set aldrig er drevet af et isoleret ønske om at spare energi, men tværtimod drives af 

ønsker om at skabe ny fordele og ydelser – f.eks. øget produktivitet, sundhed, indlæring, 

trivsel o.a. Begrænsningen i modellen fremgår tydeligt af den manglende 

gennemslagskraft de hidtidige danske initiativer til energibesparelser i det eksisterende 

byggeri har haft. Energieffektivisering af eksisterende byggeri skal incentiveres som en 

aktivitet, der skal foretages når den konkrete bygning har behov for større 

vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder. 

En økonomisk model, der på energiaftagersiden kun vurderer omkostningseffektivitet ift. 

energibesparelser, risikerer at være blind for de meget store værdiskabende effekter, 

investeringer i byggeri kan have. Viser modellen ikke værdiskabelsen, i andre dimensioner 

end energibesparelser, kan modellen medvirke til at forhindre investeringer, som ellers 

ville være fornuftige ud fra andre værdiparametre. Der er behov for ny 
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beregningsmodeller, der medtager de værdiskabende effekter af investeringer i byggeriet 

for brugere og samfund. 

En ny dansk-forfattet rapport fra C40cities (Damvad, Realdania & City of Copenhagen, 

2015, chapter 9, p. 89-99) har udført et omfattende metodisk udredningsarbejde om 

økonomiske beregningsmetoder for investeringer i bæredygtigt byggeri og byudvikling. 

Her opstilles et katalog af modeller for beslutningsstøtte; CMA – Multi Criteria Analysis, 

LCCA – Life Cycle Cost Analysis, CEA - Cost Effectivenes Analysis og CBA – Cost Benefit 

Analysis.  

CBA - Cost-Benefit Analysis metoden er unik i denne sammenligning, ved at den 

kvantificerer værdiskabende effekter i økonomiske enheder. Dermed er den i stand til at 

synliggøre, og dermed medtage de værdiskabende effekter i grundlaget for 

beslutningstagere. 

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening vil derfor anbefale 

Regeringen at arbejde for, at man fremover vurderer investeringerne strategisk efter en 

cost-benefit metode, der afspejler de fordele, investeringerne medfører. 

Litteraturhenvisning: 

Damvad Analytics, Realdania & City of Copenhagen, 2015: The Co-Benefits of Sustainable 

City Projects.  

http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/486_Co-

Benefits_of_Sustainable_final_highres.original.pdf  
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