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Indledning 

Det følger af cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivitet i statens 

institutioner, at ministerierne er forpligtet til at reducere eget energiforbrug med 14 

pct. i 2006-2020. Det er ligeledes de enkelte ministeriers ansvar, at oplysningerne i 

Energistyrelsens database er korrekte og at data indberettes rettidigt. 

 

For at synliggøre udviklingen i ministeriernes energiforbrug og at understøtte 

målopfyldelse på området, har Energistyrelsen etableret databasen ”Offentligt 

energiforbrug.” Da databasen løbende jævnføres med ministeriernes aktuelle 

ejendomsportefølje, kan der tilgå energiforbrugende aktiviteter som skal tilføres 

ministeriets baseline (2006). Idet der imidlertid ikke altid kan fremskaffes historiske 

målerdata, kan det være nødvendigt at foretage en simulering af historisk 

energiforbrug. Dette notat anviser retningslinjer for dette. 

 

Simulering af energiforbrug 

Ministerierne har ansvar for løbende kvalitetssikring af indberettet data. En 

væsentlig kvalitetsparameter for energidata er, at der indberettes energidata for de 

målere, der til enhver tid benyttes. I forhold til baseline er det vigtigt, at 

arbejdsstedet er repræsenteret med en målerindberetning fra 2006, såfremt 

arbejdsstedet har eksisteret. 

 

I tilfælde hvor et ministerium oplever tilgang af nye målere, er det vigtigt at fastslå 

hvorvidt det pågældende arbejdssted eksisterede i 2006 eller ej. Hvis arbejdsstedet 

ikke eksisterede i 2006, betragtes energiforbruget på måleren som resultatet af en 

tilført opgave til ministeriet. Idet baseline ikke skal ajourføres, medfører dette en 

stigning i ministeriets energiforbrug. Hvis arbejdsstedet derimod eksisterede i 2006, 

skal dets forbrug medgå i baseline.  

 

Når der foretages simulering af historiske målerdata, bør der udarbejdes notat 

vedrørende dette, hvori det beskrives, hvilke målere der er omfattet, hvilken af 

nedenstående metoder der er taget i anvendelse ligesom en begrundelse for 

metodevalget skal fremgå. 
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Metodehierarki 

Nedenstående metoder til historisk simulering af energimålere til brug for 

ajourføring af baseline er opstillet hierarkisk, således at det tilstræbes at anvende 

en metode, der står højest muligt på listen. 

 

1. Historiske data 

Såfremt faktuelle, historiske forbrugsdata er tilgængelige, skal disse bruges. Hvis 

ikke data er umiddelbart tilgængelige, kan de i nogle tilfælde findes i gamle grønne 

regnskaber, interne opgørelser eller regnskaber. Energiselskaber ligger i mange 

tilfælde inde med historiske data. 

 

2. Simulering på målerniveau 

Der foretages simulering med udgangspunkt i den historiske udvikling i energidata 

for den pågældende måler. Er der f.eks. indberettet forbrug for måleren i perioden 

2008-2014 kan udviklingen i denne periode tilbageskrives til årene 2006 og 2007. 

 

Såfremt der er tilgængelige og pålidelige data for fem år eller mere, benyttes simpel 

lineær regression til at simulere forbruget for de år, der ikke er indberettet. Såfremt 

der blot er tilgængelige og pålidelige data for mindre end fem år, kan der ikke 

foretages en simulering på målerniveau. 

 

3. Simulering ud fra udvikling på institutionsniveau 

Såfremt der er tilgængelige og pålidelige data for mindre end fem år, simuleres den 

pågældende måler på baggrund af den generelle udvikling på institutionsniveau. 

Har institutionen således reduceret sit samlede energiforbrug med 2 pct. årligt 

siden 2008, kan den samme procentuelle udvikling lægges til grund for simulering 

af de manglende målerdata. 

 

Denne metode vil sikre, at det arbejde som institutionen har udført i perioden for at 

energieffektivisere, afspejles i de målere, hvortil der mangler historiske data. 

 

Såfremt der er tilgængelige og pålidelige data for fem år eller mere, benyttes simpel 

lineær regression til at simulere forbruget for de år, der ikke er indberettet. Såfremt 

der blot er tilgængelige og pålidelige data for mindre end fem år, kan der ikke 

foretages en simulering på institutionsniveau. 

 

4. Simulering ud fra udvikling på ministerieniveau 

Såfremt der er tilgængelige og pålidelige data for mindre end fem år, og det ikke er 

muligt at simulere på institutionsniveau, simuleres den pågældende måler på 

baggrund af den generelle udvikling på ministerieniveau. Har ministeriet således 

reduceret sit samlede energiforbrug med 2 pct. årligt siden 2008, kan den samme 

procentuelle reduktion lægges til grund for simulering af de manglende målerdata.  
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Denne metode vil sikre, at det arbejde som ministeriet har udført i perioden for at 

energieffektivisere, afspejles i de målere, hvortil der mangler historiske data 

 

5. Alternative tilgange 

Såfremt ingen af ovenstående metodiske tilgange giver tilfredsstillende kvalitet i 

data, kan der anlægges alternative tilgange. Dette kan eksempelvis udtrykkes 

gennem simulering på baggrund af historiske regnskabstal med udgifter til energi. 

Eller gennem en simulering på baggrund af udviklingen i arbejdsstedets, 

institutionens eller ministeriets kerneaktivitet, såsom antal elever el.lign. 

 

Simulering efter pkt. 5 ”Alternative tilgange” sker efter aftale med Energistyrelsen. 

 


