
Energieffektivitetsplan
Miljøministeriet

Plan for gennemførelse af energieffektiviseringer i ministeriets bygninger

2022-24



3

4

4

4

5

5

6

7

8

8

9

9

10

10

11

12

12

12

13

14

15

Indhold
Forord

Forbrugs- og nøgletal

Nationalt mål

EED-mål

Forbrug og nøgletal for Miljøministeriet

Energimærker i de omfattede bygninger

Opvarmningsform i de omfattede bygninger

Organisering

Overordnede mål og indsatser

Kortsigtede målsætninger (2022-2024)

Langsigtede målsætninger (2022-2030)

Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?

Udfasning af olie- og gasfyr

Udfasning af oliefyr inden 2025

Omfattede bygninger

Indsatsområder - uddybende beskrivelser

Adfærd

Belysning

Klimaskærm

Varmeanlæg

Vand



Forord
Indsatsen om energieffektivisering i statens institutioner udmønter en politisk målsætning om, at staten
skal gå forrest i den grønne omstilling og aktivt arbejde for at understøtte klimalovens målsætning om at
reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030. Ved at fremme brugen af
energieffektive produkter og tjenesteydelser, omkostningsbevidst og energieffektiv drift af statens
bygninger, gennemførsel af energirenoveringer samt en energibesparende adfærd i staten kan statens
energiforbrug, og dermed klimaaftryk, nedbringes. 

Derudover spiller staten en vigtig rolle som en stor indkøber af varer og tjenester, og kan stimulere
markedet gennem efterspørgsel på energieffektive løsninger, hvilket også kan understøtte en mere
energieffektiv adfærd hos borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Med energieffektivitetsplanen redegøres der for ministeriets arbejde med at reducere energiforbruget,
og der opstilles konkrete målsætninger for perioden frem mod 2030. Målet med
energieffektiviseringsplanen er at sikre en strategisk ramme om indsatsen og et løbende fokus på
energieffektivitet. Planen vil blive opdateret hvert andet år frem mod 2030.  

Energieffektivitetsplanen er udarbejdet som led i udstedelsen af cirkulære om energieffektivisering i
statens institutioner. Med indsatsen gennemføres dele af Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020, og
regeringens strategi for grønne offentlige indkøb fra 2020. Samtidig sikrer indsatsen, at Danmark lever
op til sine EU-forpligtelser, ift. bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet, bygningsdirektivet og VE-
direktivet.

 

Energistyrelsen, 2022
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Forbrugs- og nøgletal
Indsatsen om energieffektivisering i statens institutioner for perioden 2021-2030 omfatter som
udgangspunkt hele energi- og vandforbruget i de omfattede bygninger tilknyttet ministeriet med
tilhørende institutioner.

Som led i indsatsen skal statens institutioner hvert år indberette deres energi- og vandforbrug i
databasen ’Offentligt Energiforbrug’ (OEF), for at sikre energibesparelser og målopfyldelsen af
cirkulærets to energispareforpligtelser. Ved ministeriets realisering af energibesparelser tages der højde
for eksterne forhold. Det sker ved, at energiforbruget korrigeres iht. ændringer i areal, årsværk og
graddage.

Nationalt mål

For bygningerne under ministeriets ressortområde, som er omfattet af det nationale energisparemål, skal
der opnås energibesparelser i de statslige institutioners øvrige bygninger (som ikke er omfattet af EED-
målet), og deres øvrige energiforbrug på mindst 10 pct. i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Anm: Energibesparelsen er beregnet ud fra energiforbruget for år 2020, som er estimeret pga. COVID-19. Se notat over beregningsmetoden på
Energistyrelsens hjemmeside. Energiforbruget omfatter bygningernes energiforbrug, herunder opvarmning, elforbrug og fjernkøling, samt øvrigt
energiforbrug (procesenergi).

EED-mål

For alle ministerier og tilhørende institutioner omfattet af EED-målet skal der opnås en fælles
energibesparelse i den statslige forvaltnings ejede og benyttede bygninger på 42480 MWh, set i forhold til
energiforbruget i 2021.

Tabellen viser de opsummerede energibesparelser for Miljøministeriet.

Anm: Energibesparelsen er beregnet ud fra ministeriets areal-andel ift. den samlede bygningsmasse i den statslige forvaltning. Bemærk, at
energibesparelsen er vejledende. Energiforbruget omfatter bygningernes energiforbrug, herunder opvarmning, elforbrug og fjernkøling.

2020 2021

Energiforbrug (MWh) 735 491

Energibesparelse (MWh) 117

År 2020 2021

El (MWh) - 213

Varme (MWh) - 1.407

Total (El+Varme) - 1.620

4



Forbrug og nøgletal for Miljøministeriet

Tabellen viser det samlede forbrug og nøgletal for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets
energieffektivitetsplan.

Energimærker i de omfattede bygninger

Fordelingen af energimærker for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.
Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige
energimærker eller hvor der mangler information om bygningernes energimærke.

* Multimærket indikerer, at der er flere forskellige energimærker på den pågældende adresse.
Spørgsmålstegnet indikerer, at der mangler oplysninger om energimærket eller energimærket er udløbet.
Mærket med krydset indikerer, at der er bygninger, som er fritaget for energimærkning, f.eks. fordi bygningen er fredet eller bliver brugt til religiøse
formål.

2020 2021

Elforbrug (MWh) 1.672 1.381

Elforbrug pr. årsværk (MWh/årsværk) 1,86 1,53

Elforbrug pr. areal (MWh/m²) 0,03 0,02

Varmeforbrug (MWh) 4.821 3.247

Varmeforbrug pr. årsværk (MWh/årsværk) 5,37 3,60

Varmeforbrug pr. areal (MWh/m²) 0,08 0,05

Vandforbrug (m³) 46.677 15.535

Vandforbrug pr. årsværk (m³/årsværk) 52,04 17,24

Vandforbrug pr. areal (m³/m²) 0,77 0,26

Antal 8 2 15 21 6 9 16 0 0 90

Areal (m²) 2.901 990 6.133 17.730 4.345 1.421 5.119 0 0 21.431

Areal (pct.) 4,83 1,65 10,21 29,52 7,23 2,37 8,52 0,00 0,00 35,68
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Opvarmningsform i de omfattede bygninger

Fordelingen af opvarmningsformer for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets
energieffektivitetsplan. Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse,
der har forskellige opvarmningsformer.

Anm: Tallene er trukket fra databasen 'Offentligt Energiforbrug' (OEF), som trækker data om bygningens opvarmningskilde fra Bygnings- og
Boligregistret (BBR) eller ved manuel indtastning.

Antal Areal (pct.) Energiforbrug til opvarmning (kWh)

Fast brændsel 13 9,69 271.941

Olie 20 16,40 640.855

Fjernvarme 6 14,64 138.144

Naturgas 10 3,18 198.889

Varmepumpe 30 16,26 281.042

Elvarme 11 2,33 76.897

Andet 20 11,50 543.007

Ukendt 57 26,00 1.217.661
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Organisering
Miljøministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering ud fra følgende organisering: DerDer
udpeges en overordnet energiansvarlig i ministerietudpeges en overordnet energiansvarlig i ministeriet

Detaljeret beskrivelse

Den overordnede energiansvarlige i Miljøministeriet er MEK´en, der er placeret i ministeriets
Departement.

Det overvejende antal forbrugssteder og forbrug og dermed den største andel af ministeriets
spareforpligtigelse er beliggende i Naturstyrelsen, hvor arbejdet er organiseret omkring styrelsens EP,
der er placeret i styrelsens Bygningscenter.

Hvad angår Kystdirektoratets to bygninger i Lemvig er disse indlejet fra BYGST, som derfor har
spareforpligtigelsen.

Det samme gælder Departementet, Slotsholmsgade 12 i København samt MST i Odense .

Miljøstyrelsen Syd, Øst og Sjælland lejer sig ind hos Naturstyrelsen, der håndterer spareforpligtigelsen
for disse bygninger samme med de på samme adresser beliggende enhedskontorer for Naturstyrelsen.

Hovedopgaven med udarbejdelse af nærværende EEP22 har ligget hos Naturstyrelsen i koordinering
med Departementet. Planen er således indledningsvist godkendt i styrelsen Direktion før oversendelse til
Departementet, der som overordnet ansvarlig står for den endelige publicering. Det løbende arbejde med
energispareindsatsen ligger hos Naturstyrelsen for sine bygninger/forbrug mens Departementet sikrer
den fornødne indsats for Departement og Miljøstyrelse og overordnet koordinering. Der vil som
udgangspunkt blive lagt kvartalsvise møder ind på fuldmægtigniveau mellem Departement og
Naturstyrelsen i.f.t. at følge indsatsen løbende. 
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Overordnede mål og indsatser
Miljøministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering indenfor følgende områder:

For Naturstyrelsen gælder:
Indhentning af data til Sparenergi.dk vil fremover ske efter en ny målrettet metode, hvilket skaber et
bedre overblik over de i energispareindsatsen indgående forbrugssteder og deres reelle årlige forbrug.
Styrelsen skal håndtere en indsats målrettet mange og små forbrugssteder, hvilket i sig selv komplicerer
opgaven. På baggrund af det skabte overblik og på baggrund af energimærker, hvor disse er relevante,
vil der i samarbejde med de lokale enheder, der har den daglige benyttelse af og opsyn med
forbrugsstederne, blive skab et tæt samarbejde om at opnå den mest fordelagtige og implementerbare
energispareindsats.

Med hensyn til Miljøstyrelsen og Departementet er disse institutioner lejere og har derfor sparemål, der
omfatter indkøb of varer, tjenesteydelser og drift og indkøb af eget edb udstyr,  m.m.

 

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Gennem kortlægning af de mest energibelastende bygninger og procesanlæg, og med hjælp af
energimærkerne vil energispareindsatsen indledningsvist blive prioriteret til de mest
energiforbrugende områder, og hvor der kan findes en rentabel løsning. Hvis der ikke er et
energimærke eller dette er udløbet, vil det blive udarbejdet, så der kan skabes et retvisende
overblik over de mest rentable energiinvesteringer. Først med EEP´ens udarbejdelse medio 2022
er der skabt endeligt overblik over indgående forbrugssteder.

Det forventes at arbejdet med at skabe ovenstående overblik vil kunne ske 2022, så selve den
målrettede indsats kan igangsættes 2023.

Herudover vil der i forbindelse med den årlige indhentning af data til Sparenergi.dk, blive skabt
overblik over den årlige udvikling pr. forbrugssted, så der skabes en bevidsthed hos de der
tilknyttede medarbejdere om energiforbruget og dets udvikling, hvilket i sig selv kan være
adfærdspåvirkende.

Adfærd

Varmeanlæg

Belysning

Der udarbejdes en kortlægning over de mest rentable og omkostningseffektive
energibesparelser



Der udarbejdes og implementeres en prioriteret handlingsplan for energieffektiviseringstiltag

Der udarbejdes kommunikations- og adfærdskampagner med fokus på energibevidst adfærd

Kortsigtede målsætninger (2022-2024)

8



Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

De bygninger der indgår i energispareindsatsen i.h.t. cirkulæret frem mod 2030 udgør kun en lille
del af Ministeriets (primært Naturstyrelsens) samlede bygningsmasse. Der skal derfor inden for
den hvert år afsatte økonomiske ramme ske en almindelig prioritering mellem tiltag afledt af
energispareindsatsen og den generelle vedligeholdelses- og renoveringsindsats på disse og
resten af bygningsmassen. Samtidig er der også energisparehensyn at tage i den øvrige
bygningsmasse, hvor udfasning af olie- og gasfyr også kan være relevant. Hensynene generelt
uden for energispareindsatsen kan også være at sikre ordentlig standard i ministeriets
administrationsbygninger, øvrige driftsbygninger, publikumsbygninger og tjenesteboliger. Der
forventes for hvert enkelt energisparetiltag også at blive taget hensyn til det enkelte projekts
rentabilitet.

Langsigtet forventer ministeriet at leve op til energispareforpligtigelserne i.h.t. cirkulæret.

Det forventes, at der er sket udfasning af alle olie- og gasfyr ved periodens udløb.

Ministeriets vil tilstræbe at igangsætte informations- og adfærdskampagner i.f.t. medarbejderne
med passende intervaller

Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?

Umiddelbart vil ministeriet følge det løbende forbrug - primært gennem de årlige indberetninger gennem
sparenergi.dk. De første to år vil gå med at fastlægge status, prioritere overordnede indsatser og
gennemføre de indledningsvist mest rentable tiltag. Dette i sig sig selv er grundet de forholdsvist mange
forbrugssteder en stor opgave. I forbindelse med EEP 2024 vil denne indsats blive evalueret og basis for
fremtidige indsatser frem mod 2030 skabt.

Der foretages gennemgang af alle tekniske installationer for at identificere mulige
energibesparelser



Alle kontorbygninger med fossile opvarmningskilder konverteres til grønnere
opvarmningskilder, f.eks. fjernvarme eller varmepumper



Langsigtede målsætninger (2022-2030)
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Udfasning af olie- og gasfyr
Miljøministeriet har 20 bygninger20 bygninger der opvarmes med olie, og 10 bygninger10 bygninger der opvarmes med naturgas.

Miljøministeriet vil arbejde med forskellige tiltag for udfasning af oliefyr inden 2025 og gasfyr inden 2030.
Det er op til de enkelte ministerier, hvorvidt planen for udfasning af olie- og gasfyr implementeres efter
indberetning.

Skift til fjernvarme

Der udstår ved EEP22´s udarbejdelse endeligt overblik over forbrugssteder med olie- og gasfyr i
Miljøministeriet. Nedenstående er skrevet med udgangspunkt i, at der er ét forbrugssted med
oliefyr. Omfanget er reelt sikkert større. Nedenstående kan udstrækkes til disse øvrige
forbrugssteder - også hvor de måtte være forsynet med gasfyr.

Der vil for forbrugssteder opvarmet med oliefyr blive afklaret mulighed for tilslutning til
fjernvarme. Dette vil ofte ikke være realistisk, da bygningerne tit er placeret i tilknytning til
naturområder i det åbne land og/eller uden for forsyningsområde. Her er skift til primært
varmepumpe i stedet en mulighed. Ændringer i opvarmningsform vil blive prioriteret efter hvor
nedslidt den eksisterende installation er. 

Skift til varmepumper

I områder hvor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet, vil der blive undersøgt
mulighed for installation af primært varmepumpe. Ny installation vil oftest ske i forbindelse med
nedbrud af det eksisterende varmeanlæg.

 

Skift til biobrændselsanlæg

Der er ikke planer om at etablere biobrændselsanlæg.

Udfasning af oliefyr inden 2025
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Omfattede bygninger
Omfattede bygninger er de bygninger, som ministeriet har energispareforpligtelsen for, og som er
underlagt et energisparekrav fastsat i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ministeriet
er ansvarlig for at lave en EEP over de omfattede bygninger for at indfri energisparekravet i perioden
2021-2030.

På SparEnergi.dk/eep kan man se den fulde liste over de omfattede bygninger for de forskellige
ministerier.

Miljøministeriet skal lave energieffektivitetsplan for bygningerne på listen.

Institution Antal bygninger

Miljøstyrelsen 6

Naturstyrelsen 161
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Indsatsområder - uddybende
beskrivelser
Uddybende beskrivelser af de indsatsområder, hvor Miljøministeriet arbejder med energieffektivisering
frem til 2024.

Aktiviteter

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Afdække markedet for de almindeligste energiforbrugende produkter, og finde substituerende
produkter, med et lavere energi forbrug. Melde dette ud internt i ministeriet til de involverede
medarbejdere. I takt med at forbrugstallene fremgår gennem Sparenergi kan indsats og udfald
for de enkelte forbrugssteder synliggøres over for berørte enheder/medarbejdere. Der kan
overvejes udarbejdelse af ensartet informationsmateriale og evt. grafisk materiale, der viser
sparemålet og det nuværende niveau for indsatsen til synliggørelse af indsatsen i forholdt til
målet.

Hvilke aktører (interne/eksterne) skal inddrages i indsatsen?

Naturstyrelsens lokale viceværter og øvrige driftspersonale.

Hvor mange ressourcer og hvor stort et budget er der afsat til indsatsen?

Indsatsen vil ske inden for styrelsens almindelige bevilling til området.

Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?

Kun købe energirigtige produkter, der hører til de mindst energiforbrugende på markedet

Øget fokus på energiforbruget på arbejdspladsen og skabe bevidsthed om spareinitiativer
blandt medarbejderne



Kommunikationskampagner med fokus på adfærd for at sikre, at medarbejdere holdes ajour
om energispørgsmål



Energibesparelse pr. KWh

Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Adfærd

Belysning
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Aktiviteter

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Hvor det er muligt og ikke allerede er sket, vil belysningskilder og amarturer blive udskiftet til LED,
og der vil blive monteret lyd- eller bevægelsescensorer til at styre belysningen.

Hvilke aktører (interne/eksterne) skal inddrages i indsatsen?

Naturstyrelsens lokale viceværter og øvrige driftspersonale.

Hvor mange ressourcer og hvor stort et budget er der afsat til indsatsen?

Indsatsen vil ske inden for styrelsens almindelige bevilling til området.

Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?

Aktiviteter

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Efterisolering i forbindelse med planlagte renoveringer, og vinduesudskiftninger til højere
energiklasse i forbindelse med planlagte udskiftninger. 

Hvilke aktører (interne/eksterne) skal inddrages i indsatsen?

Naturstyrelsens lokale viceværter og øvrige driftspersonale.

Hvor mange ressourcer og hvor stort et budget er der afsat til indsatsen?

Indsatsen vil ske inden for styrelsens almindelige bevilling til området.

Reduktion af driftstid

Udskiftning af lyskilder (til LED)

Udskiftning af belysningsanlæg

Energibesparelse pr. KWh

Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Efterisolering af tag- og loftkonstruktion

Efterisolering af etageadskillelser/gulve

Udskiftning af vinduer og døre

Klimaskærm
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Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?

Aktiviteter

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Naturstyrelsen har det overordnede mål at udskifte alle olie- og gasfyr fortrinsvis til
varmepumper. Derfor vil der ved nedbryd af eksisterende energikilde som udgangspunkt blive
installeret en varmepumpe til erstatning for den eksisterende varmekilde. Udskiftningen vil blive
forsøgt puljet, med udbud på flere varmekilder af gange. 

Fjernaflæste målere bliver installeret i forbindelse med udskiftning af gamle målere, samt i
forbindelse med etablering af fjernvarme.

Hvilke aktører (interne/eksterne) skal inddrages i indsatsen?

Hvor fjernvarmenettet udbygges, og hvor der er rimelig tæt bebyggelse og adgang til fjernvarme
og mulighed for at omlægge til det, er det et oplagt valg. Hvor der ikke er mulighed for
fjernvarme, vil det over tid og ved nedbrud af eksisterende varmekilde blive installeret
varmepumpe.

Hvor mange ressourcer og hvor stort et budget er der afsat til indsatsen?

Indsatsen vil ske inden for styrelsens almindelige bevilling til området.

Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

Naturstyrelsen ønsker at udfase omkostningstunge og vedligeholdelseskrævende
opvarmningsformer for at opnå den energibesparelse der er krævet, og for at få en energirigtig
og vedligeholdelsesvenlig løsning i bygningerne.

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

Evalueringen sker ved opsamling af data der indberettes til Sparenergi.dk, og derigennem en
synliggørelse af den brugte energi, sammenlignet med tidligere års forbrug.

Energibesparelse pr. KWh

Udskiftning af ældre olie- eller gaskedel til fjernvarme eller varmepumpe

Etablering af fjernaflæste målere

Energibesparelse pr. KWh

Varmeanlæg
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Aktiviteter

Detaljeret beskrivelseDetaljeret beskrivelse

På tidspunktet for udarbejdelse af EEP22 er overblikket over forbrugssteder og det dertil
knyttede forbrug ikke til stede. Når det er det, vil Ministeriet overveje, hvilke tiltag der kan være
relevante for at nedbringe forbruget. Indsatsen vil blive opsummeret og yderligere uddybet i.f.m.
EEP24.

Miljøministeriet, den 13.09.2022

Etablering af regnvandsopsamling til toiletskyl og vanding af offentlige arealer

Vand
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