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1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 1. november 2021 stillet mig føl-

gende spørgsmål 25 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF). 

Spørgsmål 25 

Vil ministeren gøre rede for, hvorfor privatejede fredede bygninger ikke kan søge 

midler fra Bygningspuljen, bortset fra støtte til varmepumper, når kommunale og re-

gionale fredede bygninger (uden energimærke) kan søge midler fra kommunepuljen 

til energirenovering? 

Svar 

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for baggrunden for, at fredede bygninger ikke 

kan søge om tilskud fra bygningspuljen, bortset fra støtte til varmepumper. Energi-

styrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:  

 

”På grund af fredede bygningers fritagelse for kravet om energimærkning er det ikke 

muligt at søge om tilskud til energieffektiviserende tiltag til denne type bygninger. 

Dette skyldes, at energimærkningen af bygninger indeholder en række data og infor-

mationer, som er en central del af vurderingen af, hvorvidt ansøgninger er tilskuds-

berettigede. For at få tilskud gennem Bygningspuljen er der således visse krav, som 

skal være opfyldt. Det vedrører fx udregning af U-værdien for en massiv mur. Fre-

dede bygninger er afgrænset fra energimærkningsordningen i henhold til bygnings-

direktivet, hvorfor der ikke kan udarbejdes energimærker for dette segment. 

 

Energistyrelsen vurderer derfor, at det ville være nødvendigt at påkræve dokumen-

tation for bygningens information og værdier udarbejdet af en person eller virksom-

hed, der har de rette kompetencer hertil. Dette vil være omkostningsfuldt for bolig-

ejeren. En sådan ændring forventes at ville kræve udarbejdelse af en række særreg-

ler via en bekendtgørelsesændring. 

 

Denne udfordring vurderes ikke lige så fremtrædende for ”Tilskudspulje til energifor-

bedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger”, eftersom der i 

disse tilfælde i forvejen forventes professionelle ressourcer til rådighed i form af byg-

ningskonstruktører og ingeniører. Kommuner og regioner har dermed mulighed for 
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at trække på eksisterende ressourcer og kompetencer, hvilket private bygningsejere 

ikke på samme vis har mulighed for.” 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 


