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Indhold i dette nyhedsbrev: 

 

Anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer 
Fra 1. oktober 2019 skal alle nye gasinstallationer anmeldes 

til Sikkerhedsstyrelsen. Det samme gælder nedtagning af 

gasinstallationer eller væsentlige ændringer af installationer. 

Installationerne skal anmeldes, uanset om installationen er 

på naturgas, bygas, flaskegas, biogas eller brint og uanset 

hvor i landet installationen er. 

Den, der sætter en gasinstallation i drift og indregulerer den, 

skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted. 

 

Energirenovering og klima 
Videncenter Bolius har i samarbejde udarbejdet og udgivet en publikation af undersøgelsen 

”Danskerne i det byggede miljø”. Her er et uddrag af publikationen, kapitel 6: 

”Energirenovering og klima”. Nederst i dette nyhedsbrev kan publikationen læses i sin helhed 

 

Indeklimaets Temadag på Teknologisk Institut 7. november i 

Århus 

Uanset om vi har med gør-det-selv eller med professionelle aktører at gøre, vil næsten enhver 

ændring i en bygning vise sig at have indflydelse på indeklimaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Videresend nyhedsbrevene til dine medarbejdere 

og kollegaer 
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Anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne 

gasinstallationer 

Fra 1. oktober 2019 skal alle nye 

gasinstallationer anmeldes til 

Sikkerhedsstyrelsen. Det samme gælder 

nedtagning af gasinstallationer eller 

væsentlige ændringer af installationer. 

Installationerne skal anmeldes, uanset om 

installationen er på naturgas, bygas, 

flaskegas, biogas eller brint og uanset hvor 

i landet installationen er. 

Den, der sætter en gasinstallation i drift 

og indregulerer den, skal sikre, at 

anmeldelsen har fundet sted. 

 

Anmeldelse på Virk.dk 

Anmeldelse af en ny, ændret eller nedtaget gasinstallation foregår via en blanket på Virk.dk. 

Du skal logge på med digital signatur for at udfylde blanketten. Når du har afsluttet 

blanketten, får du en kvittering i den e-boks, der knytter sig til den digitale signatur. 

Samtidig får du en kopi af de oplysninger, du har tastet ind. 

Vær opmærksom på, at du skal angive, hvilke gasinstallationsklasser de tilsluttede 

apparater hører til. Det er også et krav, at du skal oplyse den samlede effekt for 

gasinstallationen. 

Hvis du ikke kan udfylde blanketten på én gang, har du mulighed for at gemme en kladde. 

Så kan du finde blanketten igen senere og fortsætte med at udfylde den. 
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Energirenovering og klima 
Videncenter Bolius og Realdania har i samarbejde udarbejdet og udgivet en publikation af 

undersøgelsen ”Danskerne i det byggede miljø”. Her er et uddrag af publikationen, kapitel 6: 

”Energirenovering og klima”. Publikationen læses i sin helhed i vedlagte. Eller KLIK HER. 

 

– resumé  
Kapitlet omhandler energi-renoveringer, herunder motiver og barrierer, samt udgifter til 

energirenovering.  

 

Kapitlet ser også nærmere på energirenovering ud fra miljømæssige overvejelser. 

Kapitlet viser bl.a.:  

• De helt unge boligejere og de ældste boligejere interesserer sig mindst for at energi-

renovere deres bolig.  

• Boligejere i nyere huse er mindst interesseret i at energirenovere.  

• Skift til energiruder/-vinduer er den energiforbedring, flest har foretaget – sådan har det 

været siden 2014.  

• Økonomien er det, der motiverer mest for at få energirenoveret. Men økonomi betyder 

mindre i dag end tidligere.  

• Varmeregningen og elregningen er med til at få boligejerne til at gå i gang med at 

energirenovere.  

• Boligejere, der har gennemført energiforbedringer, har i gennemsnit brugt 28.000 kr. på 

det sidste år.  
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• Motivationen for at gennemføre energiforbedringer er påvirket af boligejerens køn, alder, 

hvor de bor og uddannelse.  

• Bekymringer for ændringer i klimaet er øget. 

 
– Boligejernes interesse for energiforbedringer fordelt på alder 

61% af boligejerne er enten ”interesseret” eller ”meget interesseret” i energiforbedringer.  

Det er de helt unge boligejere, der er mindst interesserede i energi-forbedringer. 

– Boligejernes kendskab til muligheden for energiforbedringer 

I lighed med forrige undersøgelse svarer 39% af boligejerne, at de har et stort eller meget 

stort kendskab til energiforbedring.  

Boligejere, der er bosat i landdistrikter, har det største kendskab til mulighederne for 

energiforbedring – boligejerne i de større byer har mindst kendskab. 

– Gennemførte og planlagte energiforbedringer 

Udskiftning til energiruder/ -vinduer og udskiftning af termostater er tilbage-vendende 

aktiviteter. 

– Energiforbedringer fordelt på urbanisering 

Især boligejerne i hovedstadsområdet har foretaget/påbegyndt energiforbedringer i 2018. 

– Gennemførte energirenoveringer 

Udskiftning til energiruder/ -vinduer og udskiftning af termostater og udskiftning af døre er 

tilbage-vendende aktiviteter.  

For første gang er ”isolere tag” ikke med i Top 5-aktiviteter.  

Ny på Top 5-listen i 2019 er ”isolere gulv”. 

– Penge brugt på energirenovering og forhold, der fører til energirenovering 

Boligejere, der har gennemført energiforbedringer, har i gennemsnit brugt ca. 28.000 kr. på 

det i 2018.  

Varmeregningen og elregningen kan få boligejere til at tænke i energirenovering.  

– Motiver for energirenovering 

Økonomien er stadig den mest motiverende faktor – men har over årene betydet stadig 

mindre og mindre.  

Bedre komfort og indeklima motiverer ligeledes til at foretage energirenovering, men også 

dette forhold har over de sidste par år betydet mindre og mindre.  

Gruppen, der ikke har behov for at energirenovere, er på samme niveau som i undersøgelsen 

fra 2018. 

– Motivation fordelt på køn og alder 

Kvinder bliver i højere grad end mænd motiveret til at igangsætte energirenovering ud fra 

miljømæssige overvejelser  

De yngre boligejere bliver i højere grad motiveret til at få igangsat energirenovering ud fra 

miljømæssige overvejelser, end de ældre boligejere gør. 
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– Motivation og bekymring fordelt på urbanisering 

I storbyer og i hovedstadsområdet spiller miljømæssige overvejelser en større rolle for at 

igangsætte energirenovering, end de gør blandt boligejere i mindre byer/ på landet.  

I takt med byernes størrelse stiger bekymringen for ændringer i klimaet – størst bekymring 

for ændring i klimaet er der blandt boligejere i hovedstadsområdet. 

– Motivation og klimatrussel fordelt på uddannelse 

Der er en sammenhæng mellem de boligejere, der motiveres af miljømæssige overvejelser til 

at energirenovere, og deres ud-dannelsesniveau – de boligejere, der har den længste 

uddannelse, er mest motiveret.  

Boligejere med en videregående uddannelse (kort som lang) nævner i højere grad 

klimatruslen som årsag til at energirenovere 

– Motivation og bekymring fordelt på urbanisering 

Generelt er bekymringen for ændringer i klimaet øget blandt danskerne – uanset om man er 

ejer eller lejer.  

Især blandt dem, der bor i lejebolig, er bekymringen øget markant over det seneste år. 
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Indeklimaets Temadag på Teknologisk Institut 7. 

november i Århus 

Uanset om vi har med gør-det-selv eller med 

professionelle aktører at gøre, vil næsten enhver 

ændring i en bygning vise sig at have indflydelse 

på indeklimaet. Både bygningens klimaskærm og 

installationer tæller med. Om det fx er nye 

tagvinduer i køkkenalrummet eller et nyt 

ventilationsaggregat til badeværelset, så vil der i 

dag ofte være styringselektronik indbygget, som 

kan fjernbetjenes via wifi eller andre former for 

trådløse forbindelser. Mange af disse 

styringssignaler kan ”tale sammen” og det giver 

mulighed for at regulere indeklimaet i bygningen 

på en helt ny måde. Hvis man vel at mærke 

forstår hvordan og ikke lader sig skræmme af den 

avancerede elektronik. Én erfaring er blandt 

andet, at når bygningen står klar og det hele 

virker, så sker der ofte noget helt andet end 

ventet, når der flytter folk ind og begynder at 

arbejde eller leve i bygningen. Det har vi sat 

fokus på, når branchens aktører igen i år 

inviteres til Indeklimaets Temadag på Teknologisk Institut. 

Panelet bag temadagen består af VELTEK og FAV fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, Realdania 

og Teknologisk Institut. Sammen præsenterer vi et rigtig spændende program, hvor 

bygningsansvarlige, teknisk serviceledere, rådgivere, udførende håndværkere og andre der 

på én eller anden måde har interesse i indeklima i boliger, kontorer, institutioner og 

lignende, kan blive opdateret på de nye teknologier og stille spørgsmål direkte til dagens 

indlægsholdere og udstillere, som alle er eksperter fra forskellige dele af branchen, der har 

gjort erfaringer på området. Tag ny viden med hjem, og gør noget ved dit indeklima! 

https://www.teknologisk.dk/kurser/indeklimaets-temadag-

2019/k27346?cms.query=indeklimaets 

Med venlig hilsen 

Kristian Vielwerth 

Center for Energieffektivisering & Ventilation,  

M: +45 72 20 20 07, E: kvh@teknologisk.dk 
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