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Vejledning til indberetning af procesenergi i databasen 
’Offentligt Energiforbrug’ (OEF) 
 

Ved indberetning af energiforbruget i databasen ’Offentligt Energiforbrug’ (OEF) er 

der forskellige indberetningsfunktioner, som brugeren kan anvende. Følgende 

vejledning giver et overblik over de tre kategorier for indberetning af energiforbruget, 

samt en illustration af hvordan dette konkret indberettes i OEF-databasen.  

Det følger § 10 i cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner1, at de 

enkelte ministerier med tilhørende institutioner m.v. én gang årligt skal indberette 

deres energi- og vandforbrug, opdelt på el, varme og fjernkøling, i databasen 

’Offentligt Energiforbrug’ (OEF). Databasen administreres af Energistyrelsen.  

For bygninger ejet og benyttet af den statslige forvaltning stilles der endvidere krav 

om, at indberetningen af energiforbruget skal adskille eventuelt øvrigt energiforbrug 

(procesenergi) og tomgangsenergi fra energi til bygningens energiforbrug. For så vidt 

angår øvrige institutioner, som ikke er omfattet af kravet om indberetning af energi-

og vandforbrug, anbefales det, at der også foretages en opdeling ift. bygningens 

energiforbrug og evt. øvrigt energiforbrug (procesenergi). En opdeling, ifm. 

opgørelsen af energibesparelser, vil gøre det mere synligt, hvor og hvorfor 

udviklingen i energiforbruget er stigende eller faldende. 

Det gælder for myndigheder, der ikke har noget procesenergi, at der ikke skal 

foretages yderligere. Det gælder eksempelvis for hovedparten af departementer og 

styrelser m.v., som ikke har noget procesenergi, der kan indberettes. 

 

Definition af bygningsenergi og øvrigt energiforbrug  

Bygningens energiforbrug 

Ved bygningens energiforbrug forstås det faktiske årsforbrug til opvarmning og køling 

samt elforbrug til bygningsdrift (pumper m.v.), almindeligt kontorudstyr (computere, 

belysning m.v.) og apparater (køleskabe, opvaskemaskiner m.v.), som bygger på 

bygningens m.v. reelle forbrug. Det vil sige det forbrug, der kan aflæses på el- og 

varmemålerne. For kontorejendomme vil alt energiforbrug typisk falde ind under 

bygningens energiforbrug. 

Øvrigt energiforbrug (procesenergi) 

                                                      
1 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  

Kontor/afdeling 

Center for 

Energieffektivisering 

 

Dato 

Juni 2022 

 

 



 

Side 2/3 

Der foreligger ingen konkret definition af procesenergi, men procesenergi relaterer 

sig i forbindelse med cirkulæret til energiforbruget fra større maskiner og processer, 

der ikke er en del af bygningens energiforbrug. Energiforbrug til procesenergi kan 

f.eks. være energiforbruget til banedrift, større servere, vejbelysning, vindtunnel, 

laboratorieapparater, flysimulatorer, særudstyr til undervisning m.v.  

Tomgangsenergi  

Ved tomgangsenergi forstås energiforbruget i ikke-udlejede arealer eller bygninger, 

som på anden vis står tomme i mere end 6 måneder. Det er ikke et krav at adskille 

tomgangsenergi fra bygningens energiforbrug. 

 

 

Illustration af indberetning af procesenergi og tomgangsenergi 

Brugeren har mulighed for at vælge mellem bygningens energiforbrug, procesenergi 

og tomgangsenergi i en drop-down menu inde under fanen ”FORBRUG” ved 

indberetning af energiforbruget for en ejendom, jf. figur 1.  

 

Figur 1. Drop-down menu ved indberetning af energiforbrug 

 
 

Ved valg af bygningens energiforbrug skal ejendommens/adressens energiforbrug 

indberettes opdelt på varme- og elforbrug, fjernkøling, årsværk og areal.  

Ved valg af procesenergi eller tomgangsenergi kan energiforbruget for enten 

procesenergi eller tomgangsenergi indberettes. Det er ikke muligt at angive areal og 
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årsværk, da det ikke er relevant for procesenergi og tomgangsenergi. Ved 

indberetningen af procesenergi eller tomgangsenergi i OEF-databasen skal der 

under fanen ”STAMDATA” angives en nærmere forklaring på hvad procesenergien 

dækker over. Dette indskrives under ”Noter” nederst på siden. 

 

Figur 2. Stamdata fanen samt note felt  

 

 

Hvis et ministerie har et meget blandet øvrigt energiforbrug, eksempelvis pga. mange 

mindre enheder, kan ministeriet tage kontakt til Energistyrelsen, for at drøfte 

mulighederne for at håndtere det ved indberetning i OEF-databasen.  


