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Hvorfor et nyt bygningsdirektiv?

• Nye (2010) vs. eksisterende bygninger (2018)

• Tilstand i eksisterende bygninger

• Klima – og energimål

• Et sundt og bæredygtigt samfund



Hvordan?

• Vinterpakken november 2016

• Parallelt forløb internt i Rådet og Europa-Parlamentet

• Trepartsforhandlinger fra oktober 2017

• Aftale december 2017

• Endelig vedtagelse april 2018



Hvad?

En høj-effektiv og dekarboniseret bygningsmasse i 2050

(”highly energy efficient and decarbonised”)



EPBD værktøjer I

• Langsigtede renoveringsstrategier (LTRS)
• konkrete nationale tiltag
• tackle energifattigdom
• aktivering af finansiering til energirenovering

• Milepæle og målbarhed (2030 og 2040 med sigte på 2050-målet)

• Basal infrastruktur til el-biler gennem bygninger



EPBD værktøjer II

• Bedre brug af teknologiske værktøjer
• individuelle termostatiske ventiler
• bygningsautomatisering
• smart-parathedsmærke

• Bedre inspektion af varme og aircon anlæg

• Bedre incitamenter til energisparekontrakter (energy performance
contracts)

• Bedre opgørelse af energimæssige ydeevne (”energy efficiency first”)



Forventninger til jer

• Hold regeringen op på deres forpligtelser!
• Hjælp politikerne med at formulere god

national politik til at implementere EPBD
• Promovér;

• energirenoveringer
• energisparekontrakter
• finansielle værktøjer – private og offentlige – til

energirenoveringer
• kvalificeret arbejdskraft & efteruddannelse

• Meld tilbage: virker reglerne i praksis...



Hvornår skal I sætte ind?
Præ

01/2020
• KOM vurdering af inspektion af ventilationssystemer

Præ
03/2020

• Offentlig høring om DK lovgivning
• Offentlig høring om DK udkast til LTRS

03/2020

• Implementering af EPBD i DK lovgivning
• Første version af DK LTRS

Post
03/2020

• Pligt til løbende kontakt om EPBD effekt i praksis

1/1/2026
• Review af EPBD



Følg med!

2020

2030
2040

2050



Tak!

Bendt Bendtsen, Medlem af Europa-Parlamentet
Det Konservative Folkeparti, EPP-Gruppen

bendt.bendtsen@ep.europa.eu
+32 228 45125

Facebook.com/BendtBendtsen

@BendtEU


