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Introduktion
• Jeg startede i Energistyrelsen 1. december 1981 og stoppede den 31. 

januar 2022

• Har en baggrund som ingeniør, men …

• Siden starten af 1992 har jeg primært arbejdet med 
energieffektiviseringer, herunder EU-regulering

• I mit indlæg vil jeg
• Fokusere på de politiske rammer – og her vi jeg tilbage til den første oliekrise

• I tilknytning hertil tale om nogle af ”højdepunkterne” i mit arbejde

• Afslutningsvis vil jeg komme med nogle aktuelle synspunkter særlig 
med fokus på bygninger



Oliekrisen 1973-74
- En forsyningskrise
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• Udgangspunktet for dansk 
energipolitik

• Danmark var en af de lande der var 
mest afhængig af importeret energi

• Danmark blev meget hårdt ramt at 
olie-embargoen
• En række hurtige tiltag

• Var med til at skabe den brede 
opbakning, som vi har set siden

• Relevant i dag



Danmarks første energiplan

Målsætning: Reducere afhængigheden af olie

Tiltag:

• Energibesparelser særligt bygninger
• Ca. 20 pct. reduktion 1975-85

• Udnyttelse af kraftvarme

• Indføre naturgas

• Omlægge kraftværkerne fra olie til kul

• Indføre kernekraft

• Etablere sammenhængende varmeplanlægning
• Etablering af markeder for fjernvarme og gas
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2. oliekrise i 1979
En priskrise

Meget fokus på økonomi
• Herunder betalingsbalance

• Energi til lavest mulige omkostninger

Energieffektivisering, bl.a.

• Øget information

• Beskatning og priser

• Skærpede krav til nye bygninger

• Fortsat bygningsindsats

• Fortsat tilskud proces

•
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Hvordan opnåede man det?

• Kombination af
• En meget høj bevidsthed og en 

aktiv informationsindsats

• De kraftigt stigende energipriser 
særligt efter den 2. oliekrise

• Meget betydelige tilskud til 
energiforbedringer

• Ikke et tilsvarende fald i vore 
nabolande
• Derfor ikke kun en priseffekt



Varmeplanlægning – fra 1979 og frem

• Planlægning i 2 faser
• Hastede delplanlægning for de områder der var relevante for gas og 

fjernvarme (mange kommuner)

• Varmeplaner, som omfattede alle områder i kommunerne

• Områdeafgrænsning – undgå dobbeltforsyning

• Baseret på direktiver/forudsætninger fra ministeret

• Regionale samordningsgrupper var centrale
• Rep. Fra ENS, amter, kommuner, gasselskaber, elselskaber, mv. 

• Mange planer blev umiddelbart realiseret
• Selskaberne ringede for at høre om de kunne gå i gang med at grave  



Energi 2000 – kom i april 1990
Den første energiplan med fokus på miljø og 
klima
• Opfølgning på Brundland-kommissionens rapport

• 20 pct. reduktion af CO2 i 2005 ift. 1988

• Blev opnået!

Energibesparelser:
• Energirigtigt byggeri - krav

• Eksisterende bygninger

• Mærkning og normer

• Privat og offentlig service

• Produktionserhverv
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Energi 21 – 1996
Miljø og marked
Foregangsland

Liberalisering af energimarkederne

Energieffektivisering:
• Elspareordning – etablering af 

Elsparefonden

• Produktrettet indsats

• Lov energibesparelser bygninger

• Reorganisering info-indsats

• Den offentlige sektor
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Politisk aftale om 
energibesparelser 2005
• En samlet plan for 

energibesparelser

• Mål om at energiforbruget ikke 
må stige og mål for årlige 
besparelser

• Indsats inden for alle områder

• Etablering af energiselskabernes 
energispareindsats
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Energiselskabernes spareindsats
• Har leveret meget store 

besparelser – særligt i erhvervene
• Til forholdsvis lave omkostninger

• Fremmede rådgivning, som er helt 
afgørende

• Der blev problemer – medvirkende 
til at ordningen blev lagt for had

• Problemerne kunne være løst



EU-regulering og internationalt arbejde
• EU-regulering har meget stor 

betydning for udviklingen i DK
• I dag er de drivende

• Forhandlingerne af EED-
energieffektiviseringsdirektivet i 2012 
under det danske formandskab et 
højdepunkt

• IEA også vigtig – har de sidste 3 år 
været formand for IEA’s EE-komite

• Var i mere end 9 år formand for eceee 
– European Council for an Energy Efficient Economy



Opsummering:

Faser i dansk EE politik

Periode Prioritet Hovedelementer

1979-1983 Forsynings-
sikkerhed

Reduktion af olieforbruget
Stor fokus på varmebesparelser

1983-1990 Økonomi Generel fokus på rentable energibesparelser

1990-1995 Miljø og klima Nye bygninger
Elbesparelser
Besparelser i erhvervene

1995-2001 Marked og miljø Elbesparelser
Bygninger
DSM

2001- 2019 Marked, klima, fri 
for fossil energi

Energispareforpligtelser for energiselskaber
Stærkere EU-regulering, bl.a. med krav
Reduktion af forbruget af fossil energi

2019-2022 70% reduktion
Netto-nul-udledning

Primært fokus på konverteringer
EU regulering og krav i høj grad drivende



Der er opnået betydelige energieffektiviseringer
Tiltagene har haft en effekt
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I bygninger er varmeforbruget per m2 
reduceret 30-50 pct. 

• Men det skal længere ned

Betydelige effektiviseringer i industrien

• Strukturændringer har haft betydning

Efter 1993 i høj grad drevet af

• Energiselskabernes energispareindsats

• Aftaleordninger som led i CO2-pakke
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Danmarks bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler



Hvor mange ministre har haft ansvar for 
energiområdet siden 1975?
- Og hvor mange af dem har været kvinder?
- Hvem har siddet længst og hvem kortes?



Erling Jensen (S)
Handelsminister
13/2-75 til 8/9-76

Per Hækkerup (S)
Handelsminister
8/9-76 til 26/2-77

Ivar Nørgaard (S)
Handelsminister
26/2-77 til 30/8-78

Arne Christiansen (V)
Handelsminister
30/8-78 til 26/10-79

Poul Nielson (S)
Energiminister
26/10-79 til 10/10-82

Knud Enggaard (V)
Energiminister
10/9-82 til 12/3-86

Svend Erik Hovmand 
(v) Energiminister
12/386 til 3/6-88

Jens Bilgrav Nielsen 
(RV) Energiminister
3/6-88 til 18/12-90

Anne Birgitte 
Lundholdt (K)
18/12-90 til 25/1-93

Jann Sjursen (KRF)
Energiminister
25/1-93 til 27/9-94

Svend Auken (S)
Energi- og miljømin.
27/9-94 til 27/11-01

Bendt Bendtsen (K)
Økonomi- og erhverv
27/11-01 til 18/2-05

Flemming Hansen (K)
Transport- og energi
18/2-5 til 12/9-07

Jakob A. Nielsen (K)
Transport og energi
12/9-07 til 23/11-07

Connie Hedegaard (K)
Klima- og 
energiminister
23/11-07 til 24/11-09

Lykke Friis (V)
Klima- og 
energimininister
24/11-09 til 3/10-11

Martin Lidegaard (RV)
Klima-, energi- og 
bygningsminiser
3/10-11 til 3/02-14

Rasmus Helveg P. (RV)
Klima- og energi- og 
bygningsminister
3/2-14 til 28/6-15

Lars Chr. Lilleholdt (V)
Energi-, forsyning og 
klima
28/6-15 til 27/6-19 

Dan Jørgensen (S)
Klima-, energi- og 
forsyning
27/6-19 til ??



Behov for igen at tænke energipolitik – og 
ikke bare klima
Overordnede rammer for energipolitik:
• Udviklingen skal ske inden for de planetære rammer

• Klima er her helt centralt
• Ressourcer, biodiversitet, arealanvendelse mv. er andre 

centrale elementer

• Forsyningssikkerhed – sikkerhedspolitik

• Sociale forhold – globalt og nationalt

• Økonomi

Måske tilbage til den oprindelige definition for 
bæredygtig udvikling

• Miljø, socialt og økonomiske
• Muligheder for fremtidige generationer



Nette-nul udledning senest i 2050
Hvad betyder det for bygninger?
• Driftsfasen (energiforbruget) skal have nul udledninger

• Materialerne skal så tæt på nul som muligt
• Ift. tegl mv. kommer man nok aldrig helt i nul

• Bruge færre materialer/ressourcer – bo mindre

• Driftsfasen:
• Kræver både reduktion af energiforbruget og udfasning af fossile brændsler

• Konverteringer uden varmebesparelser er ikke bæredygtigt

• Reduktion af energiforbruget kræver både reduktion af varmetabet og bedre 
styring og regulering

• Også vigtigt at inddrage adfærd



Opsummering – Hvad skal der gøres nu?
• Behov for ny fokus på reduktion af energiforbruget – energieffektivisering 

• Husk: Samfundet efterspørger energitjenester – ikke energi
• Delmål for de forskellige sektorer kan være en god idé. 
• EU’s forslag om krav til de dårligste bygninger bør støttes
• Den offentlige sektor bør gå foran
• Se renoveringer og konverteringer i sammenhæng
• Mål og krav virker

• Indføre en høj CO2-afgiftspakke hurtigst muligt – fast plan for stigning
• Men en CO2-afgift kan ikke stå alene

• Klima- og energipolitik handler ikke bare om at bygge flere vindmøller

• Tak for ordet








