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Til redaktionen:  

 

40.000 husejere har aktuelle planer om energirenovering 

Ny undersøgelse fra Energivejledersekretariatet viser, at 3 procent af husejerne for 
nærværende planlægger at energirenovere – det svarer til lidt over 40.000 husejere.  

Danskerne interesserer sig for energien i deres boliger. En undersøgelse fra 
Energivejledersekretariatet blandt 1.000 husejere viser, at næsten halvdelen af husejerne ”i høj 
grad” er optagede af at spare på energien, og at omkring 3 procent oplyser, at de har aktuelle 
planer om energirenovering.  

Torben R. Hansen fra Energivejledersekretariatet på Teknologisk Institut, der understøtter de 
håndværkere, som har taget den særlige energivejlederuddannelse, siger:  

”Det er ganske opmuntrende, at energiforbruget interesserer rigtig mange danskerne, og at 
omkring 40.000 husejere – baseret på undersøgelsen – må skønnes at have konkrete planer om 
energirenovering. Selv om tallet selvfølgelig godt måtte være meget større, er det glædeligt, at 
husejerne begynder at planlægge projekter efter en periode med nedgang i markedet.” Torben 
R. Hansen fortsætter:  

”Hvis en gennemsnitlig energirenoveringsopgave beløber sig til fx 50.000 kroner, svarer det til, 
at husejerne er klar til at bruge omkring 2 mia. kroner på energirenovering i nær fremtid. Og det 
er en omsætning, som typisk vil falde på håndværkernes bord og her især dem, der som 
energivejlederne, har særlige kompetencer på energiområdet.”  

Økonomiske incitamenter kan motivere flere 
Adspurgt om, hvad der kan motivere husejerne til at sætte skub i energirenovering siger omkring 
60 procent ja til, at økonomiske incitamenter fra politisk side vil kunne motivere dem – enten i 
form af et håndværkerfradrag til energirenovering, nedsættelse af ejendomsskatten ved en 
forbedring af boligens energimærke eller lignende tiltag.  

 

Behov for vejledning 
Yderligere oplyser 12 procent, at de vil kunne motiveres af at få troværdig vejledning om 
energirenovering og garanti for, at den bliver udført korrekt og sikkert. Hertil siger Torben R. 
Hansen:  

”Der er i markedet gode muligheder for at få god vejledning, og det skal være mere synligt. 
Teknologisk Institut har uddannet 3.000 håndværkere til energivejledere, og de kan give en 
grundig energivejledning, som giver den enkelte husejer overblik.”  
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Energivejlederne er håndværkere, der er uddannet til at vejlede om, hvordan varmeforbruget 
kan reduceres og udføre energirenovering af høj kvalitet. De kan bl.a. hjælpe husejerne med at 
beregne mulighederne for energibesparelser i den enkelte bolig. Du kan finde en lokal 
energivejleder på www.Energivejlederen.dk.    

 

Billedtekst:  Omkring 40.000 husejere har planer om energirenovering. Her er to af 
dem sammen med energivejleder Thomas Busch Rasmussen på Bolig- 
og Livsstilsmessen i Rødekro.  

Om undersøgelsen:  Undersøgelsen er gennemført af Analyse Danmark i perioden 22. 
september til 29. september blandt medlemmer af DK-Panelet i 
alderen 18+. 1.000 husejere har deltaget i undersøgelsen.  

 

Yderligere oplysninger:  Energivejledersekretariatet, Teknologisk Institut, Torben Richardt 
Hansen, tlf. 72 20 22 55. 

 

http://www.energivejlederen.dk/

