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Det følger EU’s energieffektiviseringsdirektiv (EED) af 2012 art. 5, at 
medlemsstaterne årligt pålægges at renovere 3 pct. af den statslige forvaltnings 
bygningsmasse1 på over 250 m2 (standardmetoden). Danmark har i 2020 over for 
EU-Kommissionen notificeret implementeringen af energisparekravet i art. 5 i EED 
ved brug af den alternative metode, hvor en ækvivalent besparelse er beregnet, 
svarende til 42.480 MWh for perioden 2021-20302.  

Energisparekravet gennemføres som en energispareforpligtelse i cirkulæret om 
energieffektivisering i statens institutioner3, hvor alle omfattede ministerier skal opnå 
en fælles energibesparelse i den statslige forvaltnings ejede og benyttede bygninger 
på 42.480 MWh, set i forhold til energiforbruget i 2020, jf. cirkulærets § 7, stk. 1. 
Ansvaret for at opnå energispareforpligtelsen påhviler ministerierne med en statslig 
forvaltning (departement, styrelse og lign.), som ejer bygninger, som også 
benyttes/lejes af den statslige forvaltning. Det gælder også set på tværs af 
ministerierne, hvoraf ansvaret for at realisere energibesparelser i bygninger, som 
både ejes og benyttes af departementer, styrelser eller lign., er placeret hos det 
ministerie, der er ressort for den institution, som er bygningsejer. 

Definition af den statslige forvaltning 

Ved den statslige forvaltning forstås en række centrale statslige myndigheder, der 
indgår i ministeriernes almindelige hierarkiske opbygning, som f.eks. departement, 
styrelse og direktorat samt lignende myndigheder, hvis kompetenceområde dækker 
hele Danmark. Dette understøttes af art. 2, nr. 9 i EED, hvor ”statsforvaltningen” 
defineres som: ”Alle administrative afdelinger, hvis kompetence dækker hele en 
medlemsstats område.” 

                                                      
1 Den statslige forvaltnings bygningsmasse skal forstås som bygninger ejet og benyttet af den statslige 
forvaltning. 
2 Se Energistyrelsens notat over beregning af statens energisparemål mhp. implementering af 
energieffektiviseringsdirektivet art. 5.  
3 Cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om energieffektivisering i statens institutioner. Se link til 
retsinformation her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9909 
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Råd, nævn, forskningsinstitutioner, undervisningsinstitutioner m.fl. er som 
udgangspunkt ikke omfattet af energispareforpligtelsen i cirkulærets §7 stk. 1. 
Derudover er selvejende institutioner og statslige selskaber heller ikke omfattet.  

Det er op til de enkelte ministerier selv at foretage en konkret vurdering af, hvilke 
myndigheder tilhørende ministeriets ressortområde, der hører under den statslige 
forvaltning, og dermed indgår i ministeriets energispareforpligtelse jf. cirkulærets § 
7, stk. 1.  
 
Eksempel fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet  
Inden for Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets ressortområde indgår følgende 
institutioner således i den statslige forvaltning, og derved omfattes af cirkulærets §7 
stk. 1:  
 

Institution Omfattet Begrundelse Dokumentation 
Departementet Ja Indgår i ministeriets 

almindelige hierarkiske 
opbygning 

Fungerer som ministerens 
sekretariat 

Styrelsen for 
Dataforsyning og 
Effektivisering 
 

Ja Indgår i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 

Delegation af opgaver fra 
ministeren  

Geodatastyrelsen 
 

Ja Indgår i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 

Delegation af opgaver fra 
ministeren 

Energistyrelsen 
 

Ja Indgår i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 

Delegation af opgaver fra 
ministeren  

Forsyningstilsynet Nej Indgår ikke i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 
 

Forsyningstilsynet er 
uafhængigt og kan ikke 
modtage instruktion fra 
andre, jf. § 2, stk. 2 i lov om 
forsyningstilsynet 

DMI Nej Indgår ikke i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 
 

DMI er et institut, jf. 
årsrapport 2017, side 4 

De Nationale 
Geologiske 
Undersøgelser for 
Danmark og 
Grønland (GEUS) 
 

Nej Indgår ikke i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 
 

GEUS er en selvstændig og 
uafhængig 
forskningsinstitution, som har 
status af statsvirksomhed, jf. 
årsrapport 2017, side 7 
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Klimarådet Nej Indgår ikke i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 
 

Klimarådet er et uafhængigt 
ekspertorgan, der skal bistå 
ministeren. 

Energinet Nej Indgår ikke i ministeriets 
almindelige hierarkiske 
opbygning 
 

Energinet er en selvstændig 
offentlig virksomhed, jf. § 1 i 
lov om energinet 
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