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Klimaplan  

Krav om energibesparelser i statslige bygninger 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget, at ministeriernes energibesparelsesind-

sats skulle styrkes, hvilket efterfølgende blev konkretiseret som et mål om et fald i energifor-

brug på 10 procent fra 2006 til 2011. Omkostninger og effekter af tiltaget kan skønnes under 

forudsætning af, at forbruget faktisk ændres som stipuleret i tiltaget.  

 

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige 

bygninger på 5 procent.  

 

 

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

 

2.1. Generelle forudsætninger 

Beregningerne udføres efter de metoder, som er beskrevet i Finansministeriets og Energisty-

relsens vejledninger.  

 

Vedrørende variablerne samfundsøkonomiske priser, energi- og CO2-afgifter, og CO2-

koefficienter er datakilden Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske bereg-

ninger omregnet til 2012-priser hvor relevant. 

  

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente er antaget at være 4 procent. 

 

 

2.2. Specifikke forudsætninger for loft over energiforbrug i statslige bygninger 

Tiltag som et krav om reduktion i energiforbrug er i praksis ofte en mellemting mellem et 

uomgængeligt krav og et mål, der forsøges opnået, men som ikke nødvendigvis opnås helt. I 

beregningerne nedenfor er det antaget, at målet nås præcist. 

 

Det foreslås, at det bygningsmæssige energiforbrug i staten reduceres med 5 procent i forhold 

til 2011. Besparelseskravet pålægges statsligt ejede bygninger, private lejemål, samt selvejen-

de institutioner, der er finansieret af statslige midler (eksempelvis gymnasier, professionshøj-

skoler, erhvervsakademier, DTU og CBS). 
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Det antages, at besparelsen på 5 procent kan opnås ved energirenovering af statens bygninger. 

De nødvendige investeringer for at opnå besparelsen på 5 procent består dels af vedligehol-

delsesaktiviteter (fx udskiftning af tag eller facade) og dels af en række energitiltag (fx isole-

ring).  

 

Da der i forvejen pågår løbende vedligehold af statens bygninger indenfor de eksisterende be-

villingsrammer, kan en del af besparelsen opnås ved blot at gennemføre energitiltag. Her be-

tragtes kun energitiltag som en merudgift (det vil sige den marginale udgift). Bygningsstyrel-

sen antager, at 2,5 procent af besparelserne kan opnås alene gennem den marginale udgift til 

energitiltag på 312 mio. kr.. jf. tabel A.  

 

De statslige vedligeholdelsesrammer er begrænsede og prioriteres til reparation (lapning af tag 

i stedet for udskiftning af tag, hvor det er billigere) og der er derfor begrænsede muligheder 

for at udskifte til mere energieffektive bygningskomponenter indenfor vedligeholdelsesram-

merne. Den resterende besparelse på 2,5 procent forventes at kræve en investeringsugift til 

både vedligeholdelsesaktiviteten og den marginale udgift til energitiltag på 944 mio.kr., jf. ta-

bel A.   

 

Tabel A.  Forudsætninger for beregning af investeringsudgifter ved en 5 procents reduk-

tion af det bygningsmæssige energiforbrug i staten 

Reduktion Beregningsmetode Investering i mio.kr. 

2,5 pct.  Marginalomkostning ved energy-

renovering 

312 

2,5 pct.  Marginalomkostning samt omkost-

ning til udskiftning af bygningskom-

ponenter ved energirenovering 

944 

 

Det samlede investeringsbehov ved en 5 procent reduktion af det bygningsmæssige energifor-

brug i staten skønnes meget groft estimeret til 1.257 mio. kr. (over hele perioden), jf. tabel B.  

 

Tabel B.  Forventet investeringsbehov ved en 5 procent reduktion af det bygningsmæs-

sige energiforbrug i staten 

Besparelse GWh pr. år Besparelse i pct. Investering i mio. kr. 

68 5 pct. 1.257 

 

 

Beregningsforudsætninger og datakilder 

Beregningen af besparelsen på 5 pct. er beregnet på grundlag af det gennemsnitlige forbrug af varme 

og el er skønnet af Grontmij | Carl Bro til ca. 180 kWh/m2 (varme: 120 kWh/m2 pr. år og el: 60 

kWh/m2 pr. år) for det samlede statslige areal.  

 

Det samlede statslige areal på 7,6 m
2
 er trukket fra OIS databasen og omfatter statsejede bygninger 

ekskl. private lejemål og institutioner med bygningsselveje.   

 

Prisen pr. kvadratmeter ved energirenovering er beregnet af rådgivningsfirmaerne Grontmij | Carl Bro 

og Esbensen. Prisen er fastlagt ud fra en gennemsnitsbetragtning og indeholder både direkte energitil-

tag (isolering af varmerør, justering af CTS-anlæg, opsætning af forsatsvinduer mv.) og energitiltag, 

som skal gennemføres samtidigt med vedligehold (isolering ved udskiftning af tag og facade, lavener-

givinduer) for at være rentable.  
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Det er forudsat, at investeringsudgiften til energirenovering udgøres af en rentabel investering og en 

vedligeholdelsesudgift i forholdet 1 til 2, som også har været grundlaget for bevillingen til energire-

novering af kontorbygninger på FL10.  

 

 

Reduktionen af energiforbruget kan gennemføres billigere ved at: 

  

1. Arealoptimere og sælge/nedrive overskydende arealer/udtjente bygninger. 

Der er en række statslige bygninger, som er udtjente (nedslidte) eller utidssvarende på 

grund af ændrede statslige opgaver eller ændrede arbejdsmetoder. Frem for at energi-

renovere bør disse ejendomme sælges eller nedrives. For statsejede ejendomme med et 

energimærke E, F, G bør der foretages en vurdering af, om ejendommen er ud-

tjent/nedslidt eller overskydende på grund af ændrede opgaver, før der tages stilling til 

energirenovering. Reduktion af den samlede statslige bygningsmasse er den sikreste 

vej til reduktion af energiforbruget. 

 

2. Flytning til mere arealintensive og energieffektive lejemål. 

Der vurderes at være en række tilfælde, hvor flytning til billigere og mere energieffek-

tive bygninger, er mere fordelagtigt end energirenovering af eksisterende bygninger. 

Eksempelvis har Bygningsstyrelsen udarbejdet en analyse af potentialet for at reducere 

huslejeudgiften og forbedre energistanden for bygninger til statslige styrelse mv. i ho-

vedstadsområdet. Analysen omfatter 0,5 mio. m
2
 og viser, at kontorarealet kan reduce-

res med samlet knap 90.000 m
2
, samtidig med at husleje og energiforbrug reduceres 

ved at flytte til billigere og mere energieffektive kontorarealer (fx BR10 eller 2015), 

som samtidig kan udnyttes mere arealintensivt. Der skønnes, at det også inden for dele 

af den øvrige statslige bygningsmasse kan være en billig vej til energimæssig opgrade-

ring. 

 

3. Adfærd og mere energieffektivt produktionsudstyr. 

Der skønnes at være et potentiale for at reducere forbruget især gennem indkøbsaftaler 

om lavenergiudstyr (eksempelvis servere, computere, belysning mv.), strammere 

energistyring mv.  

 

 

Ingen af disse alternativer er dog umiddelbart mulige at kvantificere. Når der i det følgende er 

regnet videre på renoveringer af de eksisterende bygninger er det derfor vigtigt at være op-

mærksom på, at energirenoveringer af eksisterende statslige bygninger i henhold til Byg-

ningsstyrelsens vurdering er en meget dyr måde at nå målet om 5 procents energibesparelser i 

staten.  

 

Et politisk-økonomisk argument for regulering af statsligt (eller offentligt) byggeri og byg-

ningsdrift er, at det offentlige kan ”gå foran” og afprøve fx nye former for energirenovering, 

som kan visse sig hensigtsmæssige og senere få udbredelse på også det private marked. En 

sådan effekt er ikke medregnet ovenfor.  

 

Energibesparelserne er antaget af have en levetid på 30 år. 

 

Investeringerne, der skal bringe energiforbruget ned med 5 procent, er antaget gennemført 

over en periode på 8 år, fra 2013 til 2020.  
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2.3. Overordnede konsekvenser 

I nedenstående tabel er belyst de forventede effekter af et besparelseskrav.  

 

Tabel 1.  Konsekvensskema – loft over energiforbrug i statslige bygninger 

  Enhed Tidspunkt Effekt 

Investering, 2012-faktorpriser Mio. kr. NPV 2013 til 2042 1.058 

Drift og vedligehold, 2012-faktorpriser Mio. kr. NPV 2013 til 2042 Uændret 

Energibesparelse, 2012-faktorpriser Mio. kr. NPV 2013 til 2042 289 

Reduktion endelig energi 1000 GJ pr. år 2020 245 

  

 

3. Reduktion af drivhusgasser  

 

Ca. 58 procent af reduktionen i CO2-udledninger stammer fra kvoteområdet (i praksis 

fjernvarmeområdet). Fordelingen er antaget at svare til fordelingen af statens bygningsareal 

på forskellige opvarmningsformer.   

 

Tabel 2. Reduktion af udslip af drivhusgasser i 2020, 1.000 tons CO2 

Område Reduktion af CO2 uden 

for kvoteområdet 

Reduktion af CO2 inden 

for kvoteområdet 

Samlet reduktion 

1000 tons 5 7 12 

 

 

4. Effekt på andre målsætninger 

 

Tiltaget bidrager til at opfylde mål om mindre energiforbrug. Energiforbruget reduceres med 

knap 0,2 PJ/år i 2020. 

 

Tiltaget reducerer fjernvarmeefterspørgslen og reducerer derfor afhængigheden af kraftvar-

meproduktion. Det gør det formentlig mindre vanskeligt at tilpasse elproduktionen til i højere 

grad at være baseret på vind.  

 

 

5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 

Tiltaget påvirker statens samlede budget og de enkelte statslige institutioner. De enkelte stats-

lige institutioner påvirkes på samme måde, som andre privatøkonomiske aktører ville være 

påvirket af et loft over energiforbruget.  

 

I år 2020 er der alt i alt væsentlige udgifter for de enkelte institutioner ved kravet, jf. tabel 3.  

 

Tabel 3.  Effekt for statslige institutioner (som energiforbrugere) af loft over energifor-

brug 2013-2042, nutidsværdi i mio. kr. ekskl. moms. 

Post Investeringer D&V Energiomkostninger Afgifter Nettoudgift 

 
1.057,9 0,0 -289,3 -225,5 543,0 
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For staten som helhed giver tiltaget endnu større udgifter som følge af de reducerede energi-

afgifter fra de enkelte institutioner, jf. tabel 4.  

 

Tabel 4.  Effekt for staten af loft over energiforbrug 2013-2042, nutidsværdi i mio. kr. 

ekskl. moms. 

Post Investeringer D&V Energi Afgifter Nettoudgift 

 
1.057,9 0,0 -289,3 0 768,5 

 

 

6. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

Tabel 5 viser, at der er en samfundsmæssig omkostning ved komponentkravet, og CO2-

skyggeprisen er positiv og meget stor. 

 

Tabel 5.  Velfærdsøkonomiske effekter af loft over energiforbrug i 2013-2042 nutids-

værdier i mio. kr. (1000 tons CO2) 

  

Investering, 

mio. kr. inkl. 

NAF 

D&V, mio. 

kr. inkl. 

NAF 

Sparet energi-

forbrug, mio. 

kr. inkl. NAF 

Sidege-

vinster, 

mio. kr.  

Arbejdsud-

budsforvrid-

ning, mio. kr. 

Nettoomkostning 

inkl. NAF og 

forvridning, mio. 

kr. 

NPV, 2013-2042, mio. kr. 1401,7 0,0 383,4 1,0 203,7 1222,0 

Reduktion af CO2, NPV 2013-2042, 1000 t CO2   
163,3 

 

Skyggepris kr./t CO2   7482,2 

 

 

Der er ikke medregnet tabt afgiftsprovenu for staten med idet dette modsvares af afgiftsbeta-

ling fra de enkelte institutioner. Afgiftsmæssigt indebær tiltaget således kun ændringer i 

strømmene mellem statslige institutioner og ingen nettoeffekt for den statslige sektor.  

 

 

7. Følsomhedsanalyser 

 

I tabel 6 er beregningerne frem til 2042 vist med alternative forudsætninger for kalkulations-

renten og for priserne på energi. 

 

Tabel 6. Effekt på skyggepris og statsfinanser ved alternative forudsætninger  

 Reduktion CO2-

ækv i 2020 

Statsfinansiel effekt i 

gns. 2013-2020 

Skyggepris  

 1.000 ton Mio. kr. Kr./ton CO2 

Basisberegning 12 146 7482,2 

Følsomhedsanalyser:    

Diskonteringsrate 3% 
12 146 

6478 

 

Diskonteringsrate 6% 
12 146 

9599 

 

10%  lavere energipriser 12 147 7.764 

10%  højere energipriser 12 145 7.200 
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8. Opsummering 

 

Over en 8-årig periode gennemføres energibesparende tiltag i statslige bygninger, som i alt 

nedbringer energiforbruget med 5 procent.  

 

Tiltaget skønnes at være meget udgiftskrævende set fra de individuelle statslige institutioners 

side og endnu mere udgiftskrævende for staten. Der er store samfundsmæssige nettoomkost-

ninger ved tiltaget, og CO2-skyggeprisen er positiv og stor.  

 

 

Klimaeffekt og samfundsøkonomi  

 Enhed Periode Effekt 

Reduktion af drivhusgasser 1.000 ton CO2 pr. år 2020 12 

Samfundsøkonomisk omkostning    

 CO2-skyggepris ekskl. sideeffekter Kr./ton CO2 2013-2042 7.482 

 

Budgetøkonomiske omkostninger, mio. kr., 2012-priser 

Sektor Periode Effekt 

Statsfinansielle konsekvenser Gns. 2013-2020 146 

Statslige institutioner som energiforbru-

ger (omkostninger) 
Gns. 2013-2020 137 

 

De negative resultater af beregningerne skal ses i lyset af, at det i henhold til Bygningsstyrel-

sens vurderinger er væsentligt mere omkostningskrævende at nå energibesparelser gennem 

renovering af eksisterende bygninger end gennem arealoptimering, flytning eller adfærdsæn-

dringer. Disse tiltag har det dog ikke været muligt at kvantificere.  

 


