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Med renoveringsbølgestrategien1 blev udarbejdelsen af en køreplan for bygningers ydeevne 
gennem hele livscyklussen bebudet. I strategien erkendtes det2, at renovering af historiske og 
traditionelle bygninger kræver særlige teknikker, materialer og færdigheder. Det er et 
område, der allerede støttes ved hjælp af en række EU-instrumenter og -projekter, navnlig 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, samhørighedsfondene, finansiering af innovation inden 
for rammerne af Horisont Europa3 og indirekte gennem programmet Et Kreativt Europa4. 
Både Horisont Europa og Et Kreativt Europa 2021-2027 vil fortsat fremme sådanne 
projekter. Gruppen vedrørende den åbne koordinationsmetode for arkitektur og bebyggede 
områder af høj kvalitet for alle tager hensyn til bedste praksis og politiske anbefalinger 
vedrørende den arkitektoniske kulturarv5.  
 
Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne6 giver medlemsstaterne 
mulighed for at undtage historiske bygninger, der er officielt beskyttede i henhold til 
nationale bestemmelser. Det forberedende arbejde til en revision af direktivet er i gang7, og 
resultatet heraf bør ikke foregribes på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt er man i 
forbindelse med revisionen i færd med at undersøge ressourceeffektivitet og 
cirkularitetsprincipper ved hjælp af foranstaltninger, der skal træffes på både europæisk og 
nationalt plan for at reducere emissionerne gennem hele livscyklussen for bygninger generelt 
og ikke kun for historiske bygninger.  
 
Støtte til renovering af bygninger under EU's fonde ledsages ofte af teknisk bistand. 
Kommissionen har lanceret det nye europæiske Bauhaus8 for at støtte en europæisk, 
integreret og menneskecentreret tilgang til bæredygtige bebyggede områder. Dette initiativ 
vil også støtte bevarelsen af arkitektoniske, kulturelle og historiske kvaliteter ud fra det nye 
europæiske Bauhaus' tre principper (bæredygtighed, inklusion og æstetik). 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-
01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF 
2 I renoveringsbølgen erkendes det, at der er behov for særlige færdigheder med henblik på sikker forvaltning af 
historiske bygninger og beskyttelse af deres kulturarv. 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662). 
3 Spørgsmålet behandles også inden for de netværksplatforme, der stilles til rådighed af BUILD UP 
(https://www.buildup.eu/en/) og Concerted Action EPBD (https://epbd-ca.eu/). 
4 Se navnlig rapporten Quality Principles (EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf (icomos.org)). 
5 Rapporten forventes offentliggjort i september 2021. 
6 EUR-Lex - 32010L0031 - DA - EUR-Lex (europa.eu).  
7 Energieffektivitet — revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (europa.eu).  
8 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_da 
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