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Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien 

Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig revision i EU 
og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19-pandemien, så vidt det er muligt i 
disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe 
pandemien i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er desuden fortsat fast besluttede på at støtte den 
luxembourgske regerings politik om at beskytte folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle 
sundhedskrise for vores ansatte og har truffet forholdsregler for i videst muligt omfang at minimere risikoen for dem 
og deres familier. 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 28. april 2020 

Omkostningseffektivitet er ikke et styrende 
princip i EU's udgifter til energieffektivitet i 
bygninger, siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er omkostningseffektivitet ikke en 
afgørende faktor i tildelingen af offentlige midler til energieffektivitetsforanstaltninger i 
beboelsesejendomme. Trods bedre retningslinjer fra Europa-Kommissionen, fokuserer EU-
finansierede projekter stadig ikke på at opnå de størst mulige energibesparelser pr. investeret 
euro. EU-midlernes samlede bidrag til Unionens energieffektivitetsmål er ikke klart, siger 
revisorerne. 

EU's ledere, der står over for udfordringen med at modvirke klimaændringerne, har forpligtet sig 
til at spare 20 % af EU-medlemsstaternes forventede energiforbrug inden 2020 og 32,5 % inden 
2030. Bygninger udgør størstedelen af energiforbruget og har det største potentiale for 
energibesparelser. De spiller derfor en afgørende rolle med hensyn til at nå EU's energisparemål. 
For 2014-2020 afsatte EU ca. 14 milliarder euro til forbedring af energieffektiviteten i bygninger, 
heraf 4,6 milliarder euro til beboelsesejendomme. Medlemsstaterne afsatte endvidere 
5,4 milliarder euro i national medfinansiering til forbedringer af alle typer bygninger, heraf 
2 milliarder euro til beboelsesejendomme. 
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"Forbedring af energieffektiviteten i bygninger er afgørende for at nå EU's forpligtelse om at 
reducere energiforbruget," siger João Figueiredo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for beretningen. "Det indebærer, at EU-midlerne først og fremmest skal gå til 
projekter, der giver energibesparelser og andre fordele på en omkostningseffektiv måde." 

Revisorerne kritiserer medlemsstaternes nationale myndigheder for ikke at målrette EU-midlerne 
til projekter, der kan forventes at give energibesparelser. Myndighederne vurderer ikke altid 
primærenergiforbruget, mulige energibesparelser og investeringsbehov, når de opretter EU-
finansierede programmer. Endvidere giver de nationale myndigheder ikke incitament til 
gennemgribende renoveringer ved f.eks. at forhøje støttesatsen for sådanne projekter. 
Revisorerne noterer sig, at de fleste myndigheder derimod yder 100 % tilskud uanset 
projekternes forventede energibesparelser. Derfor anvendte nogle projekter EU-midler til 
finansiering af simple opgraderinger (f.eks. montering af LED-belysning), hvilket meget vel kunne 
være gjort uden EU-støtte.  

De nationale myndigheder kræver hyppigt energisyn og energiattester til evaluering af 
investeringer. De anvender dem imidlertid ikke til at udvælge projekter, påpeger revisorerne. I de 
fleste tilfælde tildeler de tilskud til projekter efter først til mølle-princippet uden at sammenligne 
relative omkostninger og fordele. Det øger risikoen for at finansiere projekter ud over deres 
mulige energibesparelser, navnlig når der ikke anvendes et loft på omkostningerne pr. sparet 
enhed. Da investeringernes omkostningseffektivitet ikke måles, konkluderer revisorerne 
endvidere, at det ikke er muligt at vide, hvor meget energi, der vil blive sparet ved investeringen 
af de offentlige midler på i alt 6,6 milliarder euro i beboelsesejendomme for 2014-2020.  

Hvad angår den næste generation af programmer, fremsætter revisorerne en række anbefalinger 
om, hvordan EU-udgifterne på dette område kan blive mere omkostningseffektive. De 
omhandler:  

• planlægning og målretning af investeringer 
• projektudvælgelsesprocedurer  
• overvågning af fremskridt hen imod EU's energieffektivitetsmål. 

 

Bemærkninger til redaktører 
Revisorerne undersøgte EU-finansierede programmer i fem medlemsstater (Bulgarien, Den 
Tjekkiske Republik, Irland, Italien og Litauen), der tilsammen afsatte 2,9 milliarder euro til 
projekter, som øger energieffektiviteten i bygninger. Typiske EU-medfinansierede projekter 
omfatter isolering af bygninger, energieffektive vinduer, varmereguleringssystemer og 
opgradering af varmesystemer. 

Særberetning nr. 11/2020 "Energieffektivitet i bygninger: Der er stadig behov for mere fokus på 
omkostningseffektivitet" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
Denne revision følger op på en tidligere særberetning om omkostningseffektiviteten af 
investeringer i energieffektivitet under samhørighedspolitikken fra 2012. 
I januar i år offentliggjorde Revisionsretten en særberetning om EU’s foranstaltninger inden for 
miljøvenligt design og energimærkning.  
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_da.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_da.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=52828
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Pressekontakt vedrørende denne beretning 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
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