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Baggrund
Ønsket om etablering af en garantiordning i forbindelse med renovering af det
eksisterende almene boligbyggeri tager dels afsæt i den overordnede klimadagsorden,
der løbende fører til en skærpelse af kravene til energiforbruget i bygninger, dels i
behovet for at fremtidssikre den eksisterende almene boligmasse og udnytte de
teknologiske muligheder, der er for at reducere energiforbruget.
I rapporten ”Energisparegaranti ved renovering af almene boliger” udarbejdet af
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2015 (nu Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet) er skitseret en decentral energisparegarantimodel som alternativ til en
central model med garanti fra Landsbyggefonden (LBF). Modellen skitseres som en lokalt
baseret garantimodel med udgangspunkt i ESCO-tankegangen, hvor
boligorganisationernes dispositionsfonde kan træde til med en garanti, der ”aflaster” en
garanti fra et ”ESCO-firma”.
Nærværende analyse er udarbejdet med baggrund i energisparegarantimodellen, og har
til formål at udarbejde formidlingsmateriale for garantimodellen, og heriblandt synliggøre
hvordan en energisparegarantimodel vil influere de forskellige involverede parter.
Derudover interviewes forskellige interessenter med henblik på at identificere hvorvidt
energisparegarantimodellen er attraktiv at anvende i praksis.
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Fase 1: Formidling af garantimodellen

2.1

Formål
Formålet har været at etablere beskrivende dokumentation som formidler den teoretiske
model for forskellige interessenter i den almene boligsektor.

2.2

Resultat
Der er i formidlingen lagt vægt på følgende elementer:
 Udarbejde en introduktion til energisparegarantimodellen
 Beskrive rollerne af de forskellige interessenter involveret i
energisparegarantimodellen
 Visualisere de forventede pengestrømme i forskellige scenarier for garantimodellen
 Visualisere de ændrede pengestrømme over en årrække
 Udarbejde eksempel på proces og tidslinje for et energirenoveringsprojekt
 Beregningseksempler på rentabilitet og størrelse af pengestrømme ved to
forskellige projekter
Ovenstående udkast til formidling ses i bilag 1: Formidling af energisparegarantimodel.
Det skal bemærkes, at bilaget er et arbejdsdokument der blev udarbejdet i forbindelse
med denne fase, og er således et udkast.
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Fase 2

3.1

Formål
Med udgangspunkt i erfaringerne fra fase 1, foretages en række interessentinterviews i
fase 2 med det formål at kunne kortlægge om energisparegarantimodellen er interessant
for de parter der skal anvende den.

3.2

Metode
Der er foretaget interviews med forskellige interessenter, primært på bygherreside, som
angivet nedenfor:






Boligadministrationsselskab BO-VEST
Boligorganisation fsb
Boligadministration Boligkontoret Danmark
Entreprenør MT Højgaard
Byggeskadefonden

De forskellige interessenter blev introduceret til energisparegarantimodellen, og fik
mulighed for at kommentere på denne. Herudover blev de spurgt ind til energirenovering
generelt, og hvilke udfordringer der kan være ved at overbevise beboerne om hvilke
projekter der skal implementeres i de respektive boliger.
Disse kommentarer er gengivet nedenfor, og er en ret direkte gengivelse af centrale
udsagn fra de afholdte interviews.

3.3

Erfaringer

3.3.1 Boligorganisationer og boligadministrationsselskaber
Via interviews med boligorganisationerne og boligadministrationsselskaberne har disse
parter bidraget med nedenstående kommentarer:
Muligheder:
• Energisparemodellen kan have potentiale til at overbevise beboerdemokratiet i
nogle tilfælde (hvor energibesparelsen er stor ift. investeringen)
• fsb har selv stået for et initiativ ”Energipuljen”, hvor der ydes rentefri lån til
energirenoveringer. fsb bærer således rentebyrden men får til gengæld
gennemført flere projekter. Modellen er primært knyttet til udskiftning til LEDbelysning i fællesarealer og montering af solceller.
• En boligorganisation angiver, at de har opbrugt deres trækningsret hos
Landsbyggefonden, og derfor er interesserede i alternative modeller.
• Modellen ville være langt mere attraktiv såfremt midlerne ikke kom fra
dispositionsfondene men f.eks. fra Landsbyggefonden i stedet for.
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Udfordringer:
Nedenfor er skitseret en række forskellige udfordringer der er identificeret af de
forskellige interessenter. Udfordringerne er inddelt i tre forskellige grupper:
Beboerudfordringer, tekniske udfordringer og modeltekniske udfordringer.
• Beboerudfordringer:
– Det er huslejestigningen der har beboernes interesse. En eventuel
besparelse er ofte lille i forhold til den vedvarende huslejestigning.
Garantien er tidsbegrænset.
– Beboernes største bekymringer går sjældent på hvorvidt den projekterede
energibesparelse opnås. Derfor er behovet for en
energisparegarantimodel begrænset.
– Formidling af energisparegarantimodellen til beboere. Den skal være let at
formidle og forstå, ellers vil beboerdemokratiet ikke føle sig trygge ved
modellen, og således ikke benytte den. Modellen er for kompliceret til at
beboerne forstår den.
– Idet der måles og evalueres på hovedmålerniveau, er der er en risiko for at
man som beboer vil føle sig overvåget af naboer ift. om man ændrer
adfærd.
• Tekniske udfordringer
– Ved endt implementering skal der udarbejdes opgørelser over
pengestrømme mellem BDF, entreprenør og beboere eller mellem
entreprenør og beboere (i sidstnævnte tilfælde kan pengestrømme gå
begge veje). Det er kompliceret og svært at formidle til beboere (særligt
hvis man som beboer mener man har sparet energi ved ændret adfærd).
– Svært at opgøre besparelser, energiforbrug målt på hovedmålerniveau
tager ikke hensyn til adfærdsændring hos beboerne.
– En part mener, at måling skal foregå på bimålerniveau da der findes
bimålere i 95 % af alle lejelmål.
• Modeltekniske udfordringer
– Energisparegarantimodellen skal være meget simpel at benytte, ellers vil
den ikke finde anvendelse, så vil det være mere attraktivt at undlade at
benytte modellen.
– Der er forskel på om boligorganisationerne ejer eller alene administrerer
bygninger. En model skal kunne tilpasses begge former.
– Som det er nu, er det den lokale dispositionsfond der bidrager til at
garantere en del af en forventet energibesparelse. Boligorganisationerne
angiver, at det ikke er sikkert de ser anvendelse af BDF’s midler til dette
formål som den mest attraktive måde. Ligeledes er de midler der er
tilbage i flere dispositionsfonde ret begrænsede.
– Det vil primært være relevant at benytte energisparegarantimodellen på
projekter der vedrører det fælles forbrug på en ejendom. Dette potentiale
er ikke så stort.
– Energisparegarantimodellen er primært relevant, hvor energibesparelser
udgør en stor del set i forhold til investeringen. Dette er meget sjældent
tilfældet.
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– ESCO-lignende modeller giver værdi, hvor driften af en ejendom bistås af
en enkelt person (skoler, kontorer mv.). Det er svært at anvende
modellen i boliger, hvor den enkelte beboer selv styrer sit forbrug
(adfærdsafhængigt).
– En garanti koster penge.
3.3.2 Entreprenør
• Vil gerne give garantier. Og det bliver specielt interessant når dispositionsfondene
også er inde over til at dele risikoen.
• Mindre risiko hos entreprenøren reducerer også prisen for en garanti. En garanti er
ikke gratis.
• Mener, at en garantimodel er interessant for beboere.
• Er grundlæggende interesseret i udbudsmodeller der betyder, at der gennemføres
flere renoveringer.
3.3.3 Byggeskadefonden
• Er umiddelbart skeptisk over for modellen da den risikerer at blive for kompliceret.
• Stiller spørgsmålstegn ved om det virkelig er usikkerheden ved en
energibesparelse der er den største barriere når en energirenovering skal
gennemføres.
• Undersøgelser viser, at en væsentlig del af de beregnede energibesparelser ikke
realiseres, fordi beboerne efter energirenoveringen hæver temperaturen (og
dermed øger komforten) i forhold til før energirenoveringen
• Sådanne komfortforbedringer bør betales af beboerne og ikke af en garantiordning.
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Sammenfatning
Den generelle holdning hos boligorganisationen og boligadministrationsselskaberne er, at
garantimodellen på nuværende tidspunkt ikke er særlig relevant for dem at anvende. De
angiver, at det ikke er beboernes nervøsitet omkring en evt. besparelse der resulterer i at
tiltag ikke bliver implementeret, det er primært huslejestigningen (og dermed størrelsen af
en investering) der er afgørende.
Ud over det store fokus på investeringen i forhold til en eventuel besparelse, er der en
barriere i forhold til at anvende energisparegarantimodellen. Den kræver, at der indgås
særlige aftaler med både den lokale dispositionsfond og den leverandør der skal
implementere de energibesparende foranstaltninger. Der skal opgøres energiforbrug før
og efter endt implementering, og foretages opgørelser over den endelige økonomi, hvor
der kan være pengestrømme der skal gå fra den lokale dispositionsfond og leverandøren
til beboerne, eller fra beboerne til leverandøren. Det er en tung mekanisme at igangsætte,
og er kun relevant, hvor besparelserne forventes at være relativt store i forhold til den
investering der ligger bag.
Konklusionen er derfor, at det på nuværende tidspunkt ikke synes formålstjenligt at
arbejde videre med modellen.
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BILAG 1:
FORMIDLING AF
ENERGISPAREGARANTIMODEL

1
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Indhold
1. Overordnet om garantimodellen
2. Roller i garantimodel
3. Pengestrømme i garantimodel
4. Proces i garantimodel
5. Beregningseksempler
6. Afklaringspunkter
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Garantimodel

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2015
udarbejdet rapporten ”Energisparegaranti ved
renovering af almene boliger”, som beskriver en model,
hvor de lokale dispositionsfonde stiller en garanti for
energibesparelse sammen med en leverandør for
energirenovering.

Garantimodel de første tre år efter gennemførsel af
energirenoveringsprojekt

Modellen ses til højre. Leverandør for energirenovering
er betegnet ”ESCO” og den lokale dispositionsfond er
betegnet ”BDF”.
Leverandøren beregner en energibesparelse, den
forventede besparelse, som udgør 100 %. De første tre
år garanteres beboerne 80 % af energibesparelsen som
leverandøren og den lokale dispositionsfond dækker
(med hhv. 5 % og op til 75 % af den forventede
energibesparelse).
Såfremt mere end 80 % af energibesparelsen realiseres,
deler beboerne de første tre år denne ”gevinst” med
leverandøren. Det er blot gevinsten over 80 % af
forventet besparelse op til 100 % af forventet besparelse
der deles.
Såfremt den realiserede besparelse er større end den
forventede, er det beboerne der får glæde af denne
ekstra gevinst.

Efter tre år tilfalder hele gevinsten (eller tabet) beboerne.
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Roller i garantimodellen

Boligorganisation

En boligorganisation har én eller flere afdelinger.
Boligorganisationen er forpligtet til at yde et årligt bidrag til den lokale
dispositionsfond. Bidraget er obligatorisk indtil fonden har nået en
minimumsstørrelse pr. lejemålsenhed.

Det er den enkelte afdeling, der ejer ejendomme. En afdeling har forpligtelse til at
vedligeholde sine ejendomme, og har interesse i at forbedre dem, da de således
er mere attraktive for lejere.
Afdeling

Lokal dispositionsfond
(BDF)

Beboere

ESCO-firma

Den lokale dispositionsfond (BDF) er et andet navn for den enkelte
boligorganisations dispositionsfond. Det er boligorganisationens bestyrelse, der
træffer beslutning om anvendelse af dispositionsfondens midler.

Beboerne betaler en månedlig husleje til boligorganisationen.
Det er beboerne der kan træffe beslutning om iværksættelse af bl.a.
energispareforanstaltninger.

ESCO står for Energy Service Company, på dansk energitjenesteselskab.
ESCO-firmaet implementerer energibesparende foranstaltninger, og giver en
garanti for størrelsen af energibesparelserne. ESCO-firmaet er ikke ansvarlig for
investeringen i energioptimerende tiltag.
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Roller i garantimodellen

Landsbyggefonden
(LBF)

Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden) er en selvejende institution, der er
stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Landsbyggefonden har til
formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og
låneordninger. Fonden er en hjørnesten i en dansk selvfinansieringsmodel – hvor
den almene sektor gennem pligtmæssige bidrag og indbetalinger er med til at
styrke boliglivet og sektorens konkurrenceevne gennem forskellige støtteordninger
for renoveringen af og økonomien i landets boligafdelinger. Når boligafdelingens
realkreditlån er betalt ud efter f.eks. 30 år, skal afdelingen fortsætte med at
indbetale et beløb svarende til afdrag og renter på lånet. Pengene går så i stedet
til fonden. Desuden forestår fonden analyser af udviklingen i den almene
boligsektor samt driver platforme for formidling af de almene lejeboliger og for
styringsdialogen mellem landets boligorganisationer og tilsynskommunerne.
Fondens økonomiske indtægt stammer altså fra boligafdelinger i den almene
sektor.
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
- Almindelig praksis

Afdeling

Boligorganisation

Beboere

Lokal dispositionsfond
(BDF)
Elselskab
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
- Energirenovering, scenarie 1

Afdeling

Boligorganisation

Realiseret
energibesparelse

ESCO-firma

Beboere

Lokal dispositionsfond
(BDF)
Elselskab
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
- Energirenovering, scenarie 2

Afdeling

Boligorganisation

Realiseret
energibesparelse

ESCO-firma

Beboere

Lokal dispositionsfond
(BDF)
Elselskab
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
- Energirenovering, scenarie 3

Afdeling

Boligorganisation

Realiseret
energibesparelse

ESCO-firma

Beboere

Lokal dispositionsfond
(BDF)
Elselskab
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
- Energirenovering, scenarie 4

Afdeling

Boligorganisation

Realiseret
energibesparelse

ESCO-firma

Beboere

Lokal dispositionsfond
(BDF)
Elselskab
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
– Tidslinje for omkostninger for de forskellige parter

År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År X

Boligorganisationen investerer i energirenovering i år 0

Beboerne indbetaler en øget husleje til afdelingen fra år 1
ESCO-firmaet udbetaler evt. garanti for energibesparelse i år 1-3
BDF udbetaler evt. garanti for energibesparelse i år 1-3
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Udvalgte pengestrømme mellem de involverede parter
– Tidslinje for indtægter (besparelse) for de forskellige
parter

År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År X

Boligorganisationen modtager øgede huslejeindtægter fra beboerne fra år 1

Beboerne har en gevinst i form af reducerede energiomkostninger fra år 1. En
del af denne gevinst skal eventuelt deles med ESCO-firmaet i år 1 til 3
ESCO-firmaet har fortjeneste i forbindelse med implementering af
energirenovering i år 0, samt modtager eventuelt en besparelsesgevinst der
deles med beboerne i år 1 til 3
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Proces for energirenoveringsprojekt
1. Boligorganisation vil
energirenovere
• En boligorganisation får
den gode ide, at de gerne
vil energirenovere en
afdelings ejendom.
• Der foretages en
indledende dialog med
beboere, for at kunne
fastlægge om disse er
interesserede i at indgå i et
energirenoveringsprojekt.

6. Kontraktindgåelse
• Der udarbejdes tillæg til
lejekontrakter med
beboerne, hvor der aftales
en større lejeudgift
• Der indgås kontrakt med
ESCO-firma, som indvilger
i at give en garanti, og
dermed får opgaven at
implementere de
forskellige tiltag

2. Energiscreening af
ejendom
• For at kortlægge
potentialet, rekvireres et
ESCO-firma til at foretage
en dybdegående screening
af ejendommen og
udarbejde en
energirenoveringsrapport
indeholdende
investeringsomfang,
besparelsespotentiale ,
levetid for de forskellige
tiltag samt overblik over
øgede / reducerede
driftsomkostninger ved
implementering af det
enkelte tiltag.
Boligorganisationen
afholder udgiften til denne
undersøgelse.
• ESCO-firmaet kortlægger
endvidere den enkelte
beboers energiforbrug,
herefter benævnt
energibaseline.

7. Implementering af
energirenoveringstiltag
• ESCO-firmaet
implementerer de
forskellige tiltag

3. Udarbejdelse af
beslutningsoplæg til
bestyrelse og beboere
• Der udarbejdes et
beslutningsoplæg
indeholdende business
case for forskellige mulige
scenarier for
energibesparelser på
baggrund af
garantimodellen, og den
foreliggende energirapport.

8. Opgørelse af
besparelser
• Cirka et år efter endt
implementering kortlægger
ESCO-firmaet beboernes
energiforbrug og
sammenligner med
energibaseline.
• Det opgøres om den
enkelte beboer skal have
udbetalt en garanti fra
ESCO-firmaet og evt.
BDF.

4. Bestyrelse godkender
tiltag
• Bestyrelsen for
boligorganisationen skal
træffe beslutning om
hvorvidt de vil yde garanti
til en afdeling. Dette gør de
på baggrund af det
foreliggende
beslutningsoplæg.

5. Beboere godkender
tiltag
• Beboerne indkaldes til et
afdelingsmøde, hvor de
skal træffe beslutning om
de enkelte tiltag i projektet.
Beboerne præsenteres for
deres mulige gevinst
(reduktion af energiforbrug)
samt om den resulterende
huslejestigning.

9. Evt. udbetaling af
garanti og gevinst
• Såfremt beboernes
energiforbrug ikke er
reduceret som ESCOfirmaet har garanteret,
udbetales garantien i tre
år. Denne udbetales af
ESCO-virksomheden og
evt. af BDF.
• Såfremt 80 – 100 % af den
forventede besparelse
realiseres, deles denne
gevinst mellem beboerne
og ESCO-firmaet i tre år.
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Tidslinje for proces for energirenovering

1. Boligorganisation vil energirenovere.
2. Energiscreening af ejendom af ESCO-firma
3. Udarbejdelse af beslutningsoplæg til bestyrelse og beboere
4. Bestyrelse godkender tiltag
5. Beboere godkender tiltag
6. Kontraktindgåelse
7. Implementering af energirenoveringstiltag
8. Opgørelse af besparelser

Tidligere

År 0

År 1

År 2

Projekt er slut, beboere afholder selv hele
deres energiregning og får gavn af hele
energibesparelsen. Huslejen er fortsat øget.
År 3

År 4

9. Evt. udbetaling af garanti /
evt. deling af besparelse
9. Evt. udbetaling af garanti / evt. deling af besparelse
9. Evt. udbetaling af garanti / evt. deling af besparelse

Afleveringsforretning for ESCO-firma
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Beregningseksempler - forudsætninger
Case 1 - Vinduer
•

Ikke rentabel case: Udskiftning af 200 vinduer fra termo- til lavenergivinduer
Investering

Forventet
besparelse

Salg af
energibesparelse

Bygningsareal

Diskonteringsrente

Simpel
tilbagebetalingstid

DKK 1.443.500

DKK 20.580

DKK 8.820

2.000 m2

2%

70,1 år

Huslejestigning er sat til at være præcis det samme som den garanterede besparelse (80 % af den forventede besparelse)
Casen beregnes over 15 år for flere forskellige scenarier, hvilket ses i tabellen nedenfor:
Beregning nr.

Realiseret besparelse
(% af forventet besparelse)

1.1

50 %

3 år

1.2

78 %

3 år

1.3

95 %

3 år

1.4

107 %

3 år

1.5

50 %

6 år

1.6

107 %

6 år

Besparelsesscenarie

Garantiperiode

15
2016-06-22

Beregningseksempler - forudsætninger
Case 2 - Ventilation
•

•

Rentabel case: Optimering af ventilationsanlæg og opkobling til CTS
Investering

Forventet
besparelse

Salg af
energibesparelse

Bygningsareal

Diskonteringsrente

Simpel
tilbagebetalingstid

DKK 208.970

DKK 26.250

DKK 11.250

1.264 m2

2%

8,0 år

Huslejestigning er sat til at være præcis det samme som den garanterede besparelse (80 % af den forventede besparelse)
Casen beregnes over 15 år for flere forskellige scenarier, hvilket ses i tabellen nedenfor:
Beregning nr.

Realiseret besparelse
(% af forventet besparelse)

2.1

50 %

3 år

2.2

78 %

3 år

2.3

95 %

3 år

2.4

107 %

3 år

2.5

50 %

6 år

2.6

107 %

6 år

Besparelsesscenarie

Garantiperiode
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Beregningseksempler - nøgletal
Case 1 - Vinduer

Resultater - nøgletal
Beregning
nr.

Realiseret
besparelse
(% af
forventet
besparelse)

Garantiperiode

Nutidsværdi
boligorganisation

Nutidsværdi
BDF

Nutidsværdi
leverandør

Nutidsværdi
beboer

Årlig
garantistillelse
BDF

Årlig
gevinst/tab
for beboer
i tre år

Årlig
gevinst/tab
for beboer
efter tre år

DKK

Årlig
gevinst/tab
leverandør
i tre år
(garantistillelse)
DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

1.1

50 %

3 år

-1.146.982

-14.838

213.557

-61.526

-5.145

-1.029

0

-6.174

1.2

78 %

3 år

-1.146.982

0

215.338

-4.102

0

-412

0

-412

1.3

95 %

3 år

-1.146.982

0

220.976

35.214

0

1.544

1.544

3.087

1.4

107 %

3 år

-1.146.982

0

222.460

65.463

0

2.058

3.499

5.557

1.5

50 %

6 år

-1.146.982

-28.819

210.761

-44.748

-5.145

-1.029*

0*

-6.174**

1.6

107 %

6 år

-1.146.982

0

228.053

59.870

0

2.058*

3.499*

5.557**

*Gevinst/tab i seks år
**Gevinst/tab efter seks år
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Beregningseksempler - nøgletal
Case 2 - Ventilation

Resultater - nøgletal
Beregning
nr.

Realiseret
besparelse
(% af
forventet
besparelse)

Garantiperiode

Nutidsværdi
boligorganisation

Nutidsværdi
BDF

Nutidsværdi
leverandør

Nutidsværdi
beboer

Årlig
garantistillelse
BDF

Årlig
gevinst/tab
for beboer
i tre år

Årlig
gevinst/tab
for beboer
efter tre år

DKK

Årlig
gevinst/tab
leverandør
i tre år
(garantistillelse)
DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

2.1

50 %

3 år

71.894

-18.925

27.560

-78.477

-6.563

-1.313

0

-7.875

2.2

78 %

3 år

71.894

0

29.831

-5.232

0

-525

0

-525

2.3

95 %

3 år

71.894

0

37.023

44.916

0

1.969

1.969

3.938

2.4

107 %

3 år

71.894

0

38.916

83.499

0

2.625

4.463

7.088

2.5

50 %

6 år

71.894

-36.759

23.994

-57.077

-6.563

-1.313*

0*

-7.875**

2.6

107 %

6 år

71.894

0

46.049

76.365

0

2.625*

4.463*

7.088**

*Gevinst/tab i seks år
**Gevinst/tab efter seks år
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Afklaringspunkter

•

Kortlægning af pengestrømme mellem afdeling, boligorganisation, lokal dispositionsfond og Landsbyggefonden.

•

Hvordan opgøres huslejestigning?
– Skal hver enkelt investering være rentabel i sig selv, eller skal huslejestigningen være et tilskud til implementering?
– Opgøres pr. m2 bolig eller på baggrund af energiforbrug? For ejendommen eller for den enkelte lejer?

•

Hvordan håndteres udbud ift. valg af ESCO-firma (leverandør) til opgaven?
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