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Vedr. forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn 
BoligJobordning i 2016 og 2017) 
 
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale og for mulig-
heden for at afgive høringssvar herom. 
 
Generelt 
Arkitektforeningen bakker op om lovtiltag som har til formå at fremme kli-
maindsatsen og sikre øget bæredygtighed. Selv om bygningsmassen står for 
godt 40% af Danmarks samlede energiforbrug, og dette derfor er et meget 
vigtigt indsatsområde i den grønne samfundsomstilling, viser alle erfaringer, 
at boligejere er for dårlige til at energiforbedre og indløse de energi- og kom-
fortmæssige gevinster. I mange tilfælde vil energiforbedringer også kunne 
lede til en værdimæssig gevinst for bygningsejeren, hvis de er foretaget med 
skyldigt hensyn til bygningens karakter og alder. 
 
4.1.1.5. Energirådgivning til energiforbedringer 
Betingelsen for fradragsretten, hvor der stilles krav om udarbejdelse af en 
skriftlig rapport, som dokumentation for energirådgivningsydelsen til ener-
giforbedringer og at lønudgiften til energirenovering fremgår særskilt på fak-
turaen, er efter Arkitektforeningens mening yderst problematisk.  
 
Arkitekter arbejder helhedsorienteret 
Arkitekter vil i forbindelse med en rådgivningsydelse give kunden en hel-
hedsorienteret løsning, som ud over det konkrete energiforbrug også tager 
hensyn til bygningens arkitektoniske kvalitet, dagslys, indeklima og komfort. 
Energirådgivning vil desuden ofte også være en del af en større opgave som 
har til formål at give en bedre og mere tidssvarende bolig. En stor del af den 
energirådgivning som arkitekter yder er dialogbaseret og derfor er rådgiv-
ningsydelsen svær at kvantificere alene med energiberegninger. Arkitektfor-
eningen mener derfor, at dokumentationskravet for rådgivningsydelsen i lov-
forslaget også bør tage hensyn til arkitekters helhedsorienterede arbejds-
form, og omfatte arkitekters tegninger og arbejdsbeskrivelser. I mange situa-
tioner, fx ved en energiforbedringsløsning der giver mere dagslys, vil det 
være uhyre vanskeligt at udspecificere hvor stor en andel af den konkrete 
rådgivningsydelse, der kan siges at relatere sig til en energiforbedring 
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(mindre brug af varme og lys), og hvor stor en del der relaterer sig til øget 
komfort, bedre indeklima og generel værdiskabelse for bygningsejeren.  
 
Krav om uddannelse og uvildig rådgivning 
Arkitektforeningen mener at lovforslaget bør stille konkrete krav til energi-
rådgivernes uddannelse og opliste disse ’godkendte’ uddannelser i lovforsla-
get, eksempelvis arkitekter, konstruktører og ingeniører. Det er i den forbin-
delse oplagt at medtage de forskellige efteruddannelser som indgår i de eksi-
sterende ordninger, som har formål at nedsætte energiforbruget i bygnings-
massen, eksempelvis Energivejlederen, Energitjenesten eller BedreBolig-
ordningen.  
 
Arkitektforeningen mener at lovforslaget skal sikre, at rådgivningen til 
energiforbedringer i høj grad knyttes op til uvildige rådgivere, der på bag-
grund af en helhedsvurdering har øje for de mange forskellige muligheder, 
der kan være for at energiforbedre en bygning - både af teknisk og formgiv-
ningsmæssig art. Der er mange udførende som er en del af Energivejlederen, 
Energitjenesten eller BedreBolig-ordningen. Dette kan potentielt åbne op for 
en uheldig sammenblanding af rådgivning og udførelse samt at der udeluk-
kende fokuseres på en enkelt teknisk løsning, der ikke nødvendigvis tager 
hensyn til bygningens øvrige kvaliteter. Det vil i mange tilfælde være mest 
hensigtsmæssigt at foretage de fornuftige energiforbedringer i forbindelse 
med at der i øvrigt foretages andre forbedringer eller vedligeholdelsesar-
bejder på bygningen og derfor vil det være vigtigt at rådgiveren helt uvildigt 
kan rådgive om prioriteringen af de mange mulige løsninger. 
 
Arkitektforeningen stiller sig gerne til rådighed med uddybende kommen-
tarer eller rådgivning i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med ændring 
af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017). 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette Blegvad 
Leder af Politik & Analyse 
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