
Inauguration officielle du salon „myenergy days“ : 21 mars 2014 

Discours de la Chambre des Métiers  

„L’artisanat, pilier de la construction durable“  

 

Mme Staatssekretärin Francine Closener, 

Här Tom Eischen, Präsident vun My Energy 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Den Développement durable zitt sech wéi een rouden Fuedem durch 

den Regierungsprogramm an geet duerch all d’Politikfelder. 

Den Logement, den Aménagement du territoire, d’Mobilitéit, 

d’erneierbar Energien, d‘Waasser an d‘Emwelt sin ënnert annerem 

dovunner betraff. 

D’Regierung wëllt Lëtzebuerg zu engem Pionnéier souwuel an der 

Energieeffizienz wéi och an den erneierbaren Energien machen. Dëst 

ass een Ziel waat d’Handwierk ennerstëtzt. 

Mir sollten dëst als Chance gesin fir eng technologesch Moderniséie-

rung vum eisem Land ze erreechen. 

Am Energiebereich ass an den leschten Joern well vill geschitt zu Lët-

zebuerg:  

- den Energiepass an domadder nei Standarden fir Gebeier sin 

agefouert gin,  

- staatlech Föderregimer gin ëtt fir Privatleit, fir Betriber an aaner 

privat oder öffentlich Strukturen, 

- en 2. Nationalen Aktionsplan fir den Klimaschutz gouf erstallt, 

- den Klimapakt matt den Gemengen ass lancéiert gin,  

- matt myenergy gouf eng national Struktur fir Information an Sen-

sibiliséierung geschaafen,  

- d’Energieberodung gouf ausgebaut, 

Den kontinuéierlechen Ustieg vun Emissiounen konnt gestoppt gin. Op 

dësen Efforten opbauend, mussen mir an Zukunft weiderschaffen. 

D’Cour des comptes huet an engem rezenten Rapport een Bilan gezun 

iwwert den Kyoto – Protokoll. Dobei gett festgehaalen, daß Lëtzebuerg 

seng gesaten Zieler fir d‘CO2 –Emissiounen ze reduzéieren nët anhaa-

len konnt, an op deier flexibel Mecanismen am Ausland huet missen 

zreckgreifen. 
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D’Chambre des Métiers ass der Meenung, dass Lëtzebuerg muss wei-

der Verpflichtungen op nationalem Plang angoen. Souwuel ökologe-

sch wéi och ökonomesch ass ëtt sënnvoll Klimaschutz am eegenen 

Land ze bedreiwen.  

Virun allem den Transportbereich an d‘Renovatioun vun den Gebeier 

sollten am Virdergrond stoen. Dëst schaaft nohalteg Arbechtsplaatzen 

an Wuelstand. 

 

Dir Dammen an dir Hären, 

 

Enn Haaptaccent am Bereich vun der Eco-construction sollt duerfir op 

der Aus- an d‘Weiderbildung leien. Ouni qualifiziert Leit ass d‘Transition 

zu enger grenger Economie nët méiglech.  

Leider geet den Output un qualifizierten Mitarbeiter aus dem nationalen 

Bildungssystem nët duer fir den Personalbedarf vun den Betrieber ze 

decken. Dofir sin si drop ugewisen fir Leit aus der Grenzregioun anzes-

tellen. 

Fir déi energiepolitisch Zieler ze erreechen, mussen laut LuxBuild2020 

Studie insgesamt bis 2020 nach 15‘000 Leit forméiert gin.  

Den Immobilienbestand ass an Europa verantwortlech fir 40 % vum 

Energieverbrauch. Duerfir ass Bauen och Klimaschutz.  

Dem Handwierk kënnt bei der Emsetzung vun den entspriechenden 

Energiespuermoossnahmen eng zentral Bedeitung zou.  

Esou gin ëtt zu Lëtzebuerg eng ca. 800 Handwierksbetriber, déi am 

Beräich vun den erneierbaren Energien an der Performance éner-

gétique täteg sinn.  

Ab dem 1. Januar 2017 gët den Passivhausstandard den obligatori-

schen Standard fir d’Wunngebeier.  

D’Chambre des Métiers huet duerfir zesummen matt der Energie-

Agence een neien Label „Energie fir d’Zukunft+“ an d’Liewen geruff. 

Dësen Label erlaabt ëtt, déi Betriber ze identifizéieren, déi sech op den 

Bau vun Passivheiser an op déi energetesch Renovéierung matt Pas-

sivhaus-Komponenten spezialiséiert hun. 

Den Label gëtt un déi Leit verdeelt, déi eng Schulung vum „zertifizier-

ten PassivhausHandwerker“ matgemach hun. 

Dës Formatioun ass héig ugesiedelt, an gëtt och an méi europaïschen 

Länner ugebueden. Dofir ass ëtt wichtëg, dass mir hei zu Lëtzebuerg an 

dëser Entwëcklung mattzéien.  
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Mei wei 250 Leit hun bis elo déi international Prüfung vum zertifizierten 

PassivhausHandwerker mattgemach an kruten den Label „Energie fir 

d’Zukunft+“. Insgesamt wärten bis Enn des Joers iwer 350 Leit aus 200 

Betriber zu Lëtzebuerg zertifizéiert sin. 

Dëst Joer hu mir matt der Energie-Agence an dem IFSB och praktesch 

Baustellen-Couren agefouert fir d’Arbechter um Bau gezielt op den Pas-

sivhausstandard firzebereeden.  

An dësem Domaine bild d’Handwierk nohalteg aus an leescht esou 

een entscheedenden Beitrag zum Klimaschutz. 

Op dem Stand vun der CDM kennen Visiteuren sech iwert déi label-

liseiert Betriiber informeieren. 

Ab 2021 fuedert eng EU-Directive, dass all neit Gebei een Quasi-

Nullenergie Gebei soll sin. Duerfir soll ab dem 1. Januar 2019, also 2 

Joer virun der Echéance, dësen Quasi-Nullenergie-Standard, hei zu Lët-

zebuerg angefouert gin. Dësen Standard ass nach méi héig wéi deem 

vum Passivhaus. 

Duerch d’Nofirzéien vun der Echéance soll Lëtzebuerg d’Méiglechkeet 

kréien fir een Kompetzenzzentrum an der Groußregioun ze gin an 

deem Domaine. 

Wichteg ass dobei, daß déi verschidden Akteuren hei am Land verstärkt 

zesummenschaffen fir dass keng Iwwerschneidungen, mee eng Kom-

plémentaritéit entsteet. 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Elo gëllt ëtt och den Marché vun der Renovatioun nach méi un 

d’Laafen ze kréien. 95 % vun den 130.000 Wunngebeier zu Lëtzebuerg 

verbrauchen zevill Energie. 

Am Bereich vun der Aalbausanéierung sollt een iwwerpréifen, wéi eng 

Mécanismen am Beschten geeegent sin , séif daat Subventiounen, res-

pektiv vergënschtegt Krediter oder Steiererliichterungen bei den direk-

ten oder den indirekten Steieren. 

D’Regierung huet den Amortissement accéléré am Koalitiounsprogram 

virgeschloen. Dës Moßnahm erlaabt ëtt fir den energeteschen Invest 

méi schnell steierlech oofsetzen ze können an soumatt den Incentive fir 

an d’Energieeffizienz ze investéieren ropzesetzen. 

Och een Eco-Prêt à taux zéro kéint fir manner bemëttelt Ménagen fa-

vorabel Konditiounen fir den Marché vun der Renovatioun schaafen. 
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Déi meescht Hausbesëtzer wëllen sanéieren an dofir musse mir déi 

entsprechend Instrumentarien gezielt asetzen fir dass finanziell Grënn 

se nët dovunner oofhaalen. 

Dir Dammen an dir Hären, 

Myenergy days, ass elo well déi véiert Editioun vun enger spezialiséier-

ter Ausstellung iwwert energetesch Albausanéirung an Energieeffizienz 

am Neibau.  

Ech well den Organisateuren félicitéieren, daß d’Surface vun dëser 

Foire dëst Joer konnt ropgesaat gin, sou daß den Consommateur op 

nach méi eng breed Offer zreckgreifen kann. 

Ech wënschen den Organisateuren an den Exposants’en vill Erfolleg 

während deenen nächsten Deeg. Ech soen Iech Merci. 


