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Forord
Energieffektive
virksomheder og kommuner
holder Danmark i front
Af klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

D

anmark modtog sidste år fem internationale priser for vores klima- og energipolitik.
To fik vi af World Economic Forum – den
ene, fordi vi har EU’s mest vækstskabende energisystem. En fik vi af WWF for at have en ambitiøs klimaog energipolitik. En fik vi af de internationale ngo’er
under den seneste klimakonference for at vise hand
ling. Og sidst men ikke mindst er Danmarks hovedstad kåret til at være European Green Capital i 2014.
Alle disse priser har vi god grund til at være stolte af.

En anden rigtig god nyhed her fra Energiindekset
er, at både virksomheder og kommuner hvert år
bruger mindre energi. Det er godt for den danske
konkurrenceevne. En ambitiøs klima- og energipolitik opfattes ofte som en modsætning til en effektiv
konkurrenceevne, men i virkeligheden forholder det
sig lige omvendt. Ifølge en ny analyse er vi i Danmark
så energieffektive, at vi har en konkurrencefordel på
3,5 pct. i forhold til de lande, vi normalt sammenligner
os med.

Vi står midt i en grøn omstilling af hele vores energisystem, og det går rigtig godt. I december sidste
år producerede vindmøllerne over halvdelen af den
energi, vi brugte i Danmark. Det er verdensrekord og
et eksempel på, at det går den rigtige vej. Endnu en
succes er, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om
klimaloven og et klimaråd. Det er stadig så dugfriskt,
at klimarådet ikke er nedsat og loven ikke er endelig
vedtaget ved udgivelsen af dette års Energiindeks
Danmark.

Jeg håber, at flere virksomheder og kommuner vil
lade sig inspirere af de mange gode eksempler. Ikke
mindst, fordi der stadig er et stort potentiale for besparelser hos de kommuner og virksomheder, der
endnu ikke har sat fokus på deres energiforbrug.

Men succeser kommer ikke trillende af sig selv. Der
skal arbejdes hårdt for at nå så langt, og der er mange,
der skal arbejde sammen for at nå de fælles mål.
Derfor er jeg også oprigtigt glad for det store stykke arbejde, der foregår i de danske virksomheder og
kommuner, som har sat deres eget energiforbrug højt
på dagsordenen. Det er én af de gode nyheder, der står
at læse her i Energiindeks Danmark 2014: Et stigende
antal virksomheder og kommuner vælger at have en
energistrategi. Det valg har de truffet af hensyn til klimaet, til deres økonomi og til deres samfundsmæssige
forpligtelser, siger de selv. Det er herligt at læse.

Jeg vil gerne opfordre alle aktive virksomheder og
kommuner til at fortsætte det gode arbejde og også
hjælpe andre med at komme i gang. Jeg sætter min
lid til, at flere virksomheder og kommuner vil få endnu bedre styr på energiforbruget inden næste års
Energiindeks. Det giver økonomiske gevinster, det
forbedrer klimaet, og det skaber international hæder.
Det bør være argumenter nok for at komme i gang.

Rasmus Helveg Petersen
klima-, energi- og bygningsminister

“Energiudgifter og Konkurrenceevne i Industrien”, Damvad, december 2013.
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Sammenfatning

D

ette års energiindeks rummer mange
gode nyheder. Energiledelse ser ud til at
bide sig fast som en nødvendighed i både
virksomheder og kommuner. Begge grupper kan
hvert år skære nogle procenter af energiforbruget, og ansvaret for at nedbringe energiforbruget
er højt placeret i de respektive organisationer.
Derudover kan der i besvarelserne fra landets
største virksomheder og fra kommunerne spores
en åbenhed for at se mere helhedsorienteret på,
hvilke goder der kan høstes fra en indsats for at
nedbringe energiniveauet.
Den sidste pointe er måske den, man skal lede
mest efter, men også en af de mest lovende. Når 15
pct. af virksomhederne siger, at de først og fremmest vurderer en investering i energibesparelser
ud fra, hvordan den fra år ét påvirker virksomhedens bundlinje – dens cashflow – markerer det,
at tankerne om nye finansieringsmodeller er ved
at rykke ind i mainstream. Selv om det stadig er
tilbagebetalingstid, der er den dominerende parameter, kan et voksende fokus på cashflow åbne
for nye samarbejder og nye investeringer i at reducere forbruget yderligere, herunder ESCO-modeller med garanterede besparelser.
På samme måde er det værd at bemærke, at
omtrent en tredjedel af virksomhederne svarer,
at hensynet til indeklima er en væsentlig årsag
til at igangsætte energirenoveringer. Der er udbredt dokumentation for, at et bedre indeklima
har positive effekter på produktivitet og helbred
hos medarbejdere 1, og disse effekter kan ofte
overskygge energibesparelserne, når det reelle
udbytte af en renovering skal gøres op. Derfor er
det positivt, at en stor del af virksomhederne begynder at tage dette aspekt med, når de vurderer
rentabiliteten af energirenovering af bygninger.
Ligeledes kan effektivitet og helbred også ligge
bag en anden interessant pointe, der viser sig i
årets indeks, nemlig at virksomhederne i høj grad
1

Se f.eks. “Sustainia Sector Guide: Buildings” s. 40-45.
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er villige til at investere i energibesparelser i de
bygninger, de lejer sig ind i. Typisk taler man om
den såkaldte ejer/lejer-problematik som bremseklods for at igangsætte renovering af bygninger,
der er lejet ud. Groft sagt er det udlejer, der betaler for at nedsætte energiforbruget, mens lejer
høster effekten i form af lavere energiregninger.
Derfor bliver mange ellers rentable tiltag for at
nedbringe energiforbruget ikke taget.

frugter til en dyrere – men også mere effektfuld
– indsats. Knap en tredjedel af virksomhederne
opererer med tilbagebetalingstider på over fire
år, når det drejer sig om energirenoveringer af
de bygninger, de ejer. De har dog stadig et stykke
vej i ambitionsniveauet i forhold til kommunerne.
Her accepterer 90 pct. tilbagebetalingstider på
fem år eller længere i forbindelse med renoveringer af deres egne bygninger.

Men indekset viser, at svarvirksomhederne
faktisk selv investerer i de bygninger, de lejer.
Og oftere end udlejeren gør. Omtrent hver tredje
udlejer har i lejeperioden investeret i energieffektivisering. Til sammenligning har lidt over
halvdelen af virksomhederne, der lejer sig ind,
selv investeret i energieffektivisering i lejeperioden – også på tungere områder som udluftning,
opvarmning og isolering. Ejer/lejer-problematikken er på ingen måde afblæst af dette resultat,
men det viser, at der er en betalingsvilje blandt
lejervirksomheder, der kan give grobund for nye
aftaler mellem ejer og lejer om at skabe yderligere besparelser, hvis udlejerne tager bolden op.

Kommunerne gør sig generelt godt i undersøgelsen. De har stort fokus på energimærkning og
renovering af deres egne bygninger, og en stor del
af dem forsøger også at skabe besparelser ved at
involvere brugerne gennem oplysnings- og informationskampagner. Til gengæld viser indekset,
at kommunerne har langt ringere fokus på energieffektiviteten i de bygninger, de lejer sig ind i.
Kun 16 pct. af svarkommunerne angiver, at energieffektiv drift og vedligeholdelse er en del af kontrakten, når kommunen lejer sig ind i bygninger,
og hovedparten af svarkommunerne stiller ingen
krav eller kan ikke svare på, hvilke krav der stilles,
når de lejer sig ind i bygninger. Kun knap 20 pct.
stiller krav til energiforbrug og/eller energimærkning.

Indekset er dog ikke uden bekymrende signaler.
Selv om de fleste virksomheder investerer i energibesparelser, er det ofte relativt små beløb. Godt
halvdelen af investeringerne er på under 1 mio.
kroner. Det er ikke meget for virksomheder, der
måler deres årlige omsætning i hundrede af millioner kroner eller mere hvert år.
Dog kan der tolkes en tendens til, at virksomhederne accepterer lidt længere tilbagebetalingstider på deres investeringer i energibesparende
udstyr og energirenoveringer af bygninger. Andelen af investeringer i udstyr med en tilbagebetalingstid på over fire år er fra 2011 til 2013 vokset
fra 18 pct. til 27 pct. Når en virksomhed accepterer længere tilbagebetalingstider, tolkes det
typisk, som om de flytter indsatsen for at spare
på energien fra blot at plukke de lavthængende

Der er ingen samlet opgørelse af, hvor stor en
andel af deres bygninger kommunerne lejer sig
ind i. På baggrund af en undersøgelse fra KORA 2
skønnes det, at kommunerne lejer sig ind i omtrent en fjerdedel af de bygninger, de bruger til
administration. Der findes ikke tal for andre
kommunale områder, men der kan være grund til
at antage, at kommuner lejer sig ind i en forholdsvis stor del af bygningerne på eksempelvis institutionsområdet, da en del institutioner er placeret i større lejlighedsejendomme og de selvejende
institutioner ejer deres egne bygninger. Alt i alt
er dette et område, hvor der er grund til at kalde
på større fokus i energispareindsatsen.

2

Til slut skal det fremhæves, at indekset – ligesom sidste år – viser en markant effekt af, at virksomheder udpeger en eller flere medarbejdere
med ansvar for at overvåge og følge op på energiforbruget.
For det første hjælper energiansvarlige medarbejdere virksomhederne til at nå deres mål for
nedbringelse af energiforbruget. 66 pct. af virksomheder med energiansvarlige oplyser, at de har
nået alle eller de fleste af deres mål for energispareindsatsen. Kun 14 pct. af virksomhederne uden
energiansvarlige kan sige det samme – og ingen
af disse har nået alle deres energisparemål. Uanset om det skyldes større realisme, når målene
fastsættes, eller om det er udtryk for, at der opnås
bedre reelle resultater, peger denne forskel på, at
energiansvarlige er af stor værdi for virksomhederne, når der skal lægges og implementeres en
strategi for energibesparelser.
Yderligere skal det siges, at virksomheder med
energiansvarlige, der søger mere professionel rådgivning uden for egen organisation, er mere tilbøjelige til at investere i energibesparelser og ikke
mindst har et bedre overblik over investeringerne.

Energiindeks 2014
Dette års undersøgelse bygger på et stærkere datagrundlag end sidste års Energiindeks Danmark. Svarprocenten for både virksomheder og kommuner er langt
højere, og vi er i stand til at sige mere om, hvad der motiverer og driver både kommuner og virksomheder til at
arbejde for at sænke energien, hvilke værktøjer de bruger, og hvilke resultater de opnår.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA): “Kommunernes administrationsbygninger – effektivisering som følge af strukturreformen?”, august 2012.
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SVAR FRA 68 KOMMUNER

Knap 60 pct. af de virksomheder, der har indberettet, har internationale virksomhedsaktiviteter.

SVAR FRA EN LANG RÆKKE BRANCHER
Automobil
Bolig og indretning
1,4
Detailhandel
1,4
3,5 2,1
5,6
Energi og forsyning
7,6

Underholdning
Transport

Teknologi og maskinindustri
9
Rådgivning og service
6,9
Rederi og shipping
Papir og emballage

Engroshandel

7,6

3,5

pct.

2,1

10,4

Entreprenør, bygge
og anlæg

4,2
Medicinal og biotek
6,3

3,5
Medier

Finans og forsikring

10,4
4,9
Levnedsmidler

9

0,7

Konglomerat

Kemisk fremstilling

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.

4

Virksomhederne til spørgeskemaundersøgelse identificeres fra listen på top1000.dk, der drives af Børsen i samarbejde med KPMG.
Energistyrelsen har en udmærket opsummering af aftaler på denne adresse: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/energibesparelser-offentlige-sektor
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FIGUR 2 De allerstørste virksomheder svarer hyppigst i
undersøgelsen. 27 af de 100 største virksomheder har således
svaret. I alt har 145 virksomheder blandt de 1.000 største svaret.

FIGUR 3 De 64 kommuner, der har svaret på undersøgelsen, er
på kortet markeret med grønt.

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n =145.

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 64.

Dette indbefatter både virksomheder med dansk
oprindelse, der opererer uden for Danmark, og virksomheder af udenlandsk oprindelse med danske
afdelinger. 37 pct. af virksomhederne er registreret
på det danske og/eller udenlandske børsmarked. Af
hensyn til undersøgelsens omfang er der udelukkende fokus på virksomhedernes energispareindsats i Danmark5. Svarvirksomhederne har mellem
13 og 15.000 ansatte i Danmark, med en median på
340 ansatte.

spørgeskemaet delvist, dog i et omfang, der gør,
at deres besvarelser med god mening kan indgå i
dele af undersøgelsen.

Svarprocenten er størst blandt de allerstørste
virksomheder (nummer 1 til 100 målt på omsætning), se også figur 2, og svarvirksomhederne repræsenterer tilsammen en omsætning på knap 732
mia. kr., svarende til knap 25 pct. af den samlede
omsætning for alle Top1000-virksomhederne.
En fuld liste over virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, kan ses i appendiks.

It, tele og elektronik

FIGUR 1 Opdeling af svarvirksomheder efter brancher.
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Besvarelserne kommer fra virksomheder i en
række brancher, se figur 1, og der er stor variation i omsætning og antal medarbejdere. De har
en samlet omsætning på mellem 331,5 mio. og 66
mia. kr. i 2012, med en median på 1,07 mia. kroner.

Kommunerne har på mange områder andre
rammer for deres energispareindsats end virksomhederne. En række aftaler – bindende eller
frivillige – sætter mål og rammer for kommunernes arbejde med energibesparelser. Disse aftaler

Opdeling af svarvirksomhederne efter branche
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• Hvor i organisationen ansvaret for energiforbruget er forankret
• Deres brug af ekstern rådgivning
• Hvilke barrierer de oplever i forsøget på at fokusere stærkere på energibesparelser
• Tiltag omkring bygningsdrift og renovering.
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Profil af virksomhederne i
undersøgelsen
145 virksomheder har indberettet data om deres
energispareindsats, 11 kun delvist, men dog i et
sådant omfang, at deres besvarelse stadig kan
bruges i undersøgelsen.
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30
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Både kommuner og virksomheder er blevet
spurgt til, hvordan de prioriterer og organiserer
deres energispareindsats, herunder:

Grafen viser svarprocenten blandt landets 1.000 største
virksomheder (målt på omsætning) opdelt i grupper på
100 efter størrelse

0

stiller en række generelle krav til kommunernes
arbejde med blandt andet energibesparelser i
bygninger samt deres indkøbspolitik4. På grund
af denne forskel mellem virksomheders og kommuners rammer er spørgeskemaerne til de to
grupper i undersøgelsen forskellige.

20

U

dgangspunktet for Energiindeks Danmarks virksomhedsanalyse er en spørgeskemaundersøgelse gennemført hos
Danmarks 1.000 største virksomheder målt på
omsætning samt landets 98 kommuner3. Undersøgelsen er gennemført fra juni til december 2013.

FLEST SVAR FRA DE
STØRSTE VIRKSOMHEDER

20
1-

Præsentation af
undersøgelsen

Profil af kommunerne i
undersøgelsen
64 af landets 98 kommuner har besvaret undersøgelsen. Af disse har to kommuner besvaret

Spørgeskemaet har alene været rettet mod kommunens egen virksomhed, og resultaterne siger
derfor ikke noget om udviklingen i energiforbruget i kommunen som helhed eller hos de borgere
og virksomheder, som er placeret i kommunen.
Svarkommunerne er fordelt over hele landet
med flest svarkommuner fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Se også figur 3. Undersøgelsen indeholder både svar fra landets
befolkningsmæssigt store kommuner, herunder
Aarhus, Odense og Aalborg, og de arealmæssigt
store landkommuner, herunder RingkøbingSkjern og Varde Kommune.
Den fulde liste over kommuner, der har svaret,
findes i appendiks.

Virksomhederne er også blevet bedt om at indberette aktiviteter på Grønland og Færøerne. Virksomheder fra Grønland og Færøerne, der er registreret på top1000.dk, er også blevet bedt om at
indberette til Energiindeks Danmark.
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Strategier og
energiledelse

Office Life, Steve Davidson
tinyurl.com/mebmz8d, CC BY 2.0, ændret fra originalen

Hovedpointer
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Ansvaret for at nedbringe energiforbruget
er placeret højt i både virksomheders og kommuners
organisation. Ofte på direktørniveau.

bortset fra Handel og Transport (der ikke fylder lige
så meget i dette indeks som i Danmarks Statistiks opgørelse).

Det betaler sig at udpege en eller flere medarbejdere,
der er dagligt ansvarlige for at følge indsatsen med at
nedbringe energiforbruget. Virksomheder med energiansvarlige når langt flere af deres opstillede mål.

Hensynet til klima og miljø er kommunernes vigtigste
motivation til at have en strategi for at nedbringe energiforbruget – 87 pct. angiver dette som en væsentlig
årsag. For virksomhederne er det 51 pct.

Virksomheder med energiansvarlige søger oftere professionel rådgivning uden for organisationen. Det kan
tyde på, at de har bedre overblik over, hvilke redskaber
der er til rådighed for at nedbringe energiforbruget.

Virksomhedernes fremmeste motivation er at styrke
økonomien. 61 pct. angiver dette som en af de vigtigste grunde til at have en formuleret energistrategi.
49 pct. af kommunerne siger, at de har formuleret
energistrategier for at styrke kommunens økonomi.

Blandt svarvirksomhederne ses en årlig reduktion af
energiforbruget på i gennemsnit 5 pct. Dette er konsistent med de robuste fald i energiforbruget, som
Danmarks Statistik kan opgøre for alle brancher

Ud over renovering af bygninger har kommuner stort
fokus på oplysning, vejledning og uddannelse som
middel til at sænke energiforbruget.
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Virksomhedsresultater
ØKONOMI, CSR OG KLIMA ER DRIVKRÆFTERNE BAG ENERGISTRATEGIERNE

DE FLESTE VIRKSOMHEDER HAR UDPEGET ENERGIANSVARLIGE

SP: Angiv venligst de tre vigtigste grunde blandt de nedenstående til, at virksomheden har en energistrategi.

SP: Gør virksomheden brug af disse udvalgte redskaber til energiledelse? (figur sammensat af svar fra flere spørgsmål)

– Det er muligt at angive op til 3 svar.

For at styrke virksomhedens økonomi

Har udpeget energiansvarlig(e)

62

Det er en del af virksomhedens
samfundsmæssige forpligtelse − CSR

Har søgt ekstern rådgivning

59

Det styrker virksomhedens image

25

Det er et ønske fra vores forretningspartnere

50

100
pct.

75

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 145.
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Det er et ønske fra vores medarbejdere

2

Andre, angiv venligst

7

Ved ikke

1

0

25

50

75

100
pct.

FIGUR 4 Figuren viser, hvilke grunde svarvirksomhederne angiver til at have lavet en energistrategi. Virksomhederne kan angive op
til tre svar hver. Økonomi, CSR-forpligtelser og hensyn til klimaet dominerer. Kun få rapporterer om eksternt pres fra forretningspartnere, krav om certificering eller imagehensyn som væsentlige motivationsfaktorer.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 94.

V

Kun få rapporterer om eksternt pres fra forretningspartnere, hensyn til image eller krav i forhold til at
opretholde en certificering som en væsentlig grund
til at have en energistrategi.

Virksomheder med en energistrategi er videre
blevet spurgt om deres motivation for at have denne.
Ønsket om en styrket økonomi er det mest udbredte
svar, men det er tæt efterfulgt af hensyn til virksomhedens samfundsmæssige forpligtelser (CSR) og –
med lidt færre svar – hensyn til klimaet. Se figur 4.

Det skal pointeres, at når mange virksomheder
angiver, at energistrategien er en del af deres CSRforpligtelse, kan dette med en vis sandsynlighed
hænge sammen med regeringens handlingsplan
’Ansvarlig vækst’ fra 2012, der bl.a. forpligter de
1.100 største danske virksomheder til at oplyse i deres CSR-rapportering, hvilke tiltag de tager for at
reducere klimapåvirkninger6. Før har dette været
frivilligt.

irksomhederne er spurgt om, på hvilke områder de har en vedtaget politik eller strategi
for at nedsætte deres energiforbrug (herefter
betegnet som virksomhedens energistrategi). 65 pct.
af virksomhederne angiver, at de har en formuleret
energistrategi. I 79 pct. af disse virksomheder gælder
strategien for hele virksomheden.

6

25

FIGUR 5 Figuren viser andelen af svarvirksomheder, der gør brug af udvalgte redskaber til at professionalisere arbejdet med at spare
energi. Svarene viser stor forskel i brugen, men tre ud af fire virksomheder placerer ansvaret for energiindsatsen hos en eller flere
specifikke medarbejdere.

26

Reduktion i energiforbruget er en sidegevinst
af andre tiltag, f.eks. renovering af bygninger

26

0

36

Det er et krav for at opretholde certificering

56

Er certificeret efter gældende standard for energiledelse

51

Af hensyn til klimaet

76

Blandt de 32 pct. af virksomhederne, der har angivet, at de ikke har en energistrategi, svarer 73 pct., at
de ikke umiddelbart har planer om at formulere en. 71
pct. af virksomhederne uden strategi angiver, at grunden til, at de ikke har en energistrategi, er enten “andre
prioriteringer”, at de har frivillige programmer, eller at
de har en intern politik, som blot ikke er nedfældet.

ANSVAR FOR ENERGIBESPARELSER
LIGGER HOS CHEFERNE
SP: Hvor i virksomhedens hierarki er ansvaret for
energibesparelser placeret?
1
0

For alle de virksomheder, der har eller har påtænkt
at udarbejde en energistrategi, bliver CSR-ansvaret
angivet som en grund til at formulere en energistrategi. Dette kan igen hænge sammen med de omtalte
forpligtelser ift. CSR-rapporteringen.
Professionalisering af indsatsen
I undersøgelsen er graden af professionalisering i
virksomhedernes arbejde med energiforbruget undersøgt gennem flere spørgsmål:
• Har virksomheden udpeget en eller flere medarbejdere med ansvar for at overvåge og følge op på
virksomhedernes energiforbrug?
• I hvilket omfang har virksomheden gjort brug af
ekstern rådgivning?
• I hvilket omfang er virksomheden certificeret efter
de gældende standarder for energiledelse?

5

5
38
pct.

52

Koncernledelse

Afdelings- eller
områdeledelse

Teamledelse

En særlig enhed i
virksomheden tager
sig af godkendelser

Virksomhedens
energiforbrug er ikke
forankret på noget
niveau i virksomheden

Ved ikke

FIGUR 6 Hos 90 pct. af svarvirksomhederne er ansvaret for
energibesparelser placeret hos koncern- eller afdelings/områdeledelsen.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 110.

http://samfundsansvar.dk/regeringens_handlingsplan.
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VIRKSOMHEDER MED ENERGIANSVARLIGE NÅR FLERE MÅL
SP: Hvordan vil du bedømme, at virksomheden overordnet set har opfyldt målene for energipolitikken?
Angiv venligst 1 svar.
Har energiansvarlig
Har ikke energiansvarlig

8

58
14

Ved ikke

25
33

15

9

4

36

6

VIRKSOMHEDER SØGER TROVÆRDIGHED
OG TILLID GENNEM CERTIFICERING

KONSULENTER ER DE
MEST POPULÆRE RÅDGIVERE

SP: Angiv den vigtigste blandt de nedenstående grunde
til, at virksomheden har valgt at lade sig certificere efter
en standard for energiledelse?

SP: Hvem har virksomheden modtaget rådgivning fra?

Vores forretningspartnere
forventer, at vi er certificerede

25

17

50

Rådgivende konsulenter

28

Det giver troværdighed til vores
arbejde med energiforbruget

− Det er muligt at angive flere svar.

72

Energiselskab

22

64

Vi har nået alle mål
Vi har nået de fleste af de opstillede mål

Det hjælper os til at sætte
arbejdet med vores
energiforbrug i system

19

Det giver os mulighed for at
virksomheden kan få
sænket sin energiafgift

19

Andet, angiv venligst

8

Leverandører af maskiner,
udstyr eller løsninger

44

Vi har nået halvdelen af målene
Vi er ikke begyndt arbejdet, eller vi har set en modsat udvikling ift. det forventede mål
Vi har ikke et mål om at spare på energien
Ved ikke

FIGUR 7 To tredjedele af virksomhederne med energiansvarlige medarbejdere rapporterer, at de har opnået alle eller de fleste af deres
mål for energispareindsatsen. Det samme gælder kun for hver syvende virksomhed uden energiansvarlige medarbejdere.

Ved ikke

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n (har energiansvarlig) = 106, n (har ikke) = 26, n (ved ikke) = 8.

3

0

50

Andre virksomheder/netværk

14

Energistyrelsen

4

Brancheforening

3

100
pct.

FIGUR 8 Blandt de svarvirksomheder, der er certificeret efter en
standard for energiledelse, er troværdighed og forholdet til
forretningspartnere drivende kræfter.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 36.

Andre, angiv venligst

8

Ved ikke

0

0

50

100
pct.

FIGUR 9 56 pct. af svarvirksomhederne har benyttet sig af ekstern
rådgivning i arbejdet med at reducere deres energiforbrug. De mest
brugte er rådgivende konsulenter samt energiselskaberne.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 78.

Generelt tegner der sig et billede af, at virksomhederne har noget fokus på energieffektivisering, men
at der stadig er uudnyttet potentiale, og at mange
virksomheder mangler nogle af de centrale skridt
for at kunne arbejde optimalt og systematisk med
energiindsatsen. Se figur 5, forrige side.
Energiansvarlige i virksomhederne
Dykker man ned i besvarelserne, viser det sig, at
ansvaret for arbejdet med virksomhedernes energiansvar oftest er placeret højt i virksomhedernes
hierarki. Se figur 6, forrige side. For størstedelen af
virksomhederne er ansvaret forankret i virksomhedernes ledelse – enten i koncernledelsen eller afdelings- eller områdeledelsen.
7

Det er samtidig tydeligt, at de virksomheder, der
har udpeget energiansvarlige, også i langt højere
grad opnår de mål om energibesparelser, som de
har sat sig for. Faktisk er det kun blandt de virksomheder, der har udpegede energiansvarlige, at
der rapporteres om, at alle mål i energistrategien er
nået. Se figur 7.
De virksomheder, der opgjorde deres mål for energispareindsatsen som en reduktion i det samlede
energiforbrug, har i 2012 reduceret deres energiforbrug med knap 5 pct. i forhold til 20117. Hvis dette er
udtryk for en tendens, der fortsætter, vil virksomhederne have reduceret deres energiforbrug med yderligere ca. 35 pct. i 2020 i forhold til 2012.

Dette tal bygger på svar fra 36 virksomheder. De andre har opstillet deres mål efter andre kriterier, eksempelvis måling af reduktion af CO2-udledning eller et besparelsesmål pr. produceret enhed.
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Energiledelse i virksomhederne
Godt 70 pct. af virksomhederne kender til en eller
flere standarder for energiledelse. Knap en tredjedel
arbejder efter en eller flere af de retningslinjer, der er
gældende i standarderne for energiledelse, og ca. 25
pct. af de responderende virksomheder – svarende til
36 virksomheder – er certificeret efter en af de gældende standarder.
Interessen for at arbejde systematisk med energiledelse er stigende blandt danske virksomheder, men
det skal dog understreges, at andelen af danske virksomheder, der lader sig certificere, er væsentligt lavere, end hvad denne undersøgelse giver udtryk for8.
Når 25 pct. af svarvirksomhederne er certificerede, er
det snarere et udtryk for, at svarvirksomhederne har

et større fokus på energieffektivisering, og redskaber
til at nå dette, end danske virksomheder generelt.
Blandt de virksomheder, der har ladet sig certificere, er forventninger fra forretningspartnere samt
øget troværdighed de mest udbredte motivationer for
certificeringen. Se figur 8.
Ekstern rådgivning
Et flertal af svarvirksomhederne – 56 pct. – har benyttet sig af ekstern rådgivning vedrørende virksomhedens energiforbrug i 2012. Se figur 9. Som i sidste års
Energiindeks Danmark svarer virksomhederne, at de
mest brugte rådgivere er rådgivende konsulenter og
energiselskaberne, efterfulgt af leverandører af maskiner, udstyr m.m.

I 2012 blev 85 danske virksomheder DS/EN ISO 50001-certificeret. I 2011, hvor certificeringen blev introduceret, var tallet 26: http://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2013/12/danske-virksomheder-vil-have-styr-paa-energiforbruget/.

8
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Kommuneresultater
ET INITIATIV TAGER OFTE DET NÆSTE
SP: Har virksomheden eller planlægger virksomheden at benytte sig af ekstern rådgivning om
virksomhedens energiforbrug i 2013?
Har energiansvarlig

59

Har ikke energiansvarlig
Ved ikke

27

39

13
54

20

7

80

Ja

Nej

Ved ikke

FIGUR 10 Figuren viser, i hvor høj grad viksomhederne har brugt ekstern rådgivning, opdelt i diagrammer efter, om virksomheden har
udpeget en eller flere energiansvarlige medarbejdere. Virksomheder, der har udpeget energiansvarlige medarbejdere, bruger i højere
grad eksterne rådgivere end de, der ikke har.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 139.

LANGT DE FLESTE KOMMUNER HAR EN ENERGISTRATEGI
SP: Har kommunen formuleret politikker/strategier/mål for udviklingen i energiforbruget
(herefter omtalt som energistrategi)?
88

Ja
Nej

9
3

Ved ikke
0

25

50

75

100
pct.

FIGUR 11 Langt de fleste kommuner har formuleret en energistrategi eller -politik, der sætter rammerne for arbejdet med energibesparelser i kommunens egen virksomhed.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 63.

Energiledelse: Et systematisk og løbende fokus
på organisationens energi- og klimaindsats, som er
strategisk forankret i ledelsen. Et internationalt anerkendt system for energiledelse er DS/EN ISO 50001.
Miljøledelse: En systematisk og løbende indsats
til forbedring af virksomhedens miljøpåvirkning. I
miljøledelse arbejdes der med ressourceforbrug, herunder vand, energi og affald. Anerkendte systemer for
miljøledelse er DS/EN ISO 14001 og EMAS.
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Energiindeks 2013 pegede på, at virksomheder, der
har udpeget energiansvarlige medarbejdere, i højere
grad benytter sig af ekstern rådgivning, sammenlignet med virksomheder, der ikke har det. Dette billede
tegner sig også i dette års indeks. Blandt virksomheder, der har energiansvarlige medarbejdere, benytter
59 pct. sig også af ekstern rådgivning, mens kun 35
pct. af de virksomheder, der ikke har energiansvarlige, benytter sig af ekstern rådgivning. Ekstern rådgivning bliver således ikke brugt som erstatning for et
internt arbejde – tværtimod er det i højere grad tiltag,
der supplerer hinanden. Se figur 10.

L

igesom virksomhederne er kommunerne
blevet spurgt om deres arbejde med energieffektivisering, herunder deres energistrategi,
hvor denne er forankret, deres indkøbspolitik, og
hvordan de på andre måder arbejder med at nedsætte energiforbruget.

I 85 pct. af kommunerne er ansvaret placeret på direktør- eller lederniveau. Hos 90 pct. af svarkommunerne er selve arbejdet med energiledelse forankret i
et kontor eller et team. Antallet af medarbejdere, der
har kommunens energistrategi som ansvarsområde,
svinger mellem 1 og 10 medarbejdere.

Langt de fleste svarkommuner – 88 pct. – har i dag
formuleret en energistrategi. Se figur 11. Seks kommuner svarer, at de ikke har formuleret en energistrategi.

Oftest – hos 78 pct. af svarkommunerne – er ansvaret forankret i teknik- og miljøforvaltningen. 8 pct.
af kommunerne har forankret ansvaret i borgmestersekretariatet, mens 12 pct. af kommunerne har
ansvaret placeret i andre områder, såsom by- og miljø, bæredygtig udvikling eller plan-, by og ejendom.

Også hos kommunerne er ansvaret for energistrategien placeret forholdsvist højt oppe i organisationen.
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ENERGIEFFEKTIVITET
I INDKØB OPNÅS PÅ FLERE MÅDER,
ANGIVER KOMMUNER

DE FLESTE KOMMUNER HAR ENERGISTRATEGI
FOR HELE KOMMUNENS VIRKSOMHED

SP: Hvilke grunde er der til, at kommunen ikke har en
indkøbspolitik, som fremmer indkøb af energieffektive
produkter?

SP: På hvilke områder/forvaltninger har kommunen udarbejdet en energistrategi?
Hele kommunens virksomhed

77,5

Bygningsrenovering/bygningsdrift
på tværs af forvaltningerne

Vi føler os dækket ind af
eksisterende krav og aftaler,
herunder SKI’s krav til indkøb

13,5

Børn og unge (herunder uddannlse)

3,5

Økonomiske hensyn

Kommunens transportområde (vognpark)

3,5

Vi har ikke mulighed
for at følge op på politikken

Økonomi/Borgermestersekretariat

0

Arbejdsmarked/Beskæftigelse

0

Kultur og fritid

0

Social

0

Sundhed og omsorg

0

25

50

75

100
pct.

51

At følge Energistyrelsens
indkøbsvejledninger

42

At indkøbe produkter efter
positivlisten

10

25

At indkøbe produkter med
baggrund i andre ordninger til at
synliggøre energieffektive produkter

30

7

Andre tiltag, angiv venligst

25

0

2

At indkøbe produkter
efter de bedste energimærker

25

Andre grunde, angiv venligst

0

– Det er muligt at angive flere svar.

35

Ved ikke

Ved ikke

SP: Anbefaler I jeres institutioner at tage en eller flere af
følgende tiltag for at fremme energibesparelser i kommunen?

– Det er muligt at angive flere svar.

20,3

Teknik og miljø

ENERGIMÆRKER ER POPULÆRE SOM
VEJLEDNING FOR INSTITUTIONER

50

100
pct.

FIGUR 13 Svarkommuner, der ikke selv fokuserer på energieffektivitet i deres indkøbspolitik, angiver flere grunde til dette. En
tredjedel angiver, at de ikke har dette fokus, fordi de føler sig
dækket ind af de krav, som Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) stiller.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 20.

FIGUR 12 Figuren viser, hvilke områder af kommunernes virksomhed deres energistrategier dækker. Tre fjerdedele af kommunerne med
en energistrategi angiver, at den dækker hele kommunens virksomhed. Ellers er det højest prioriterede område bygningsrenovering og -drift.

22

Ved ikke

24

0

50

100
pct.

FIGUR 14 Den mest udbredte indkøbsanbefaling fra
kommunerne til deres institutioner er at følge energimærkningerne. Energistyrelsens indkøbsvejledninger er dog også
populære.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 63.

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 59.
Note — Grafen er delvist renset for 8 besvarelser, der angav, at strategien dækkede hele kommunens virksomhed samt specifik bygningsrenovering eller
andre forvaltningsområder. Disse tæller alene med i svarkategorien ”Hele kommunens virksomhed”.

Samlet tegner det et billede af, at energispareindsatsen i de fleste kommuner er prioriteret højt.
Energistrategierne gælder dog ikke nødvendigvis for hele kommunens virksomhed. I 75 pct.
af tilfældene gælder energistrategien for hele
kommunen, mens de resterende er delt ud over
de forskellige forvaltninger og/eller områder. Se
figur 12.
Kommunernes indkøbspolitik
Der er i undersøgelsen også spurgt til kommunernes indkøbspolitik. En aftale fra 20076 mellem re9

geringen og kommunerne har blandt andet som
mål, at kommunerne prioriterer køb af energieffektive produkter, medmindre disse er væsentligt
ringere eller dyrere end alternativet9. 57 pct. af
svarkommunerne har vedtaget en indkøbspolitik, der prioriterer indkøb af energieffektive produkter. I de kommuner, hvor der er vedtaget en
indkøbspolitik, gælder den for hele kommunen.
Hos 72 pct. af svarkommunerne står de enkelte
institutioner for deres egne indkøb, men der koordineres også fællesindkøb i hele kommunen (hos
37 pct. af svarkommunerne) eller i de forskellige
forvaltninger (hos 31 pct.).

28 svarkommuner har ikke selv en indkøbspolitik,
der prioriterer energieffektive produkter, men flere
angiver, at energieffektivitet alligevel spiller en rolle
i valget af produkter. Dette kan f.eks. ske gennem de
krav, der stilles af Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), eller ved at kommunerne sender
større indkøb i udbud eller opstiller specifikke krav,
når det findes relevant, eksempelvis på biler eller nybyggeri – det sidste angives under “Andre grunde”. Se

figur 13. Økonomiske hensyn spiller dog også en rolle
for en fjerdedel af kommunerne uden energieffektiv
indkøbspolitik.
Da mange institutioner selv køber ind, er der i undersøgelsen også spurgt til, hvilke eventuelle andre
anbefalinger kommunerne giver for at fremme energibesparende produkter. Her er det især udbredt
at anbefale at se på produkters energimærkning.
Se figur 14.

“Aftale mellem KL og transport- og energiministeren om realisering af energibesparelser i kommuner”, oktober 2007, http://www.ens.dk
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KLIMAHENSYN DRIVER ENERGIBESPARELSER I KOMMUNERNE

STOR AKTIVITET I KOMMUNERNE

SP: Angiv de tre vigtigste grunde til, at kommunen har en energistrategi.

SP: Har kommunen taget et eller flere af følgende initiativer for at påvirke kommunens energiforbrug?

– Det er muligt at angive maksimum 3 svar.

– Det er muligt at angive flere svar.

Af hensyn til miljøet

85

Det er et ønske fra politisk
niveau i kommunen

51

Det er et krav for at opnå mål i
samarbejder, som kommunen har indgået
(klimakommuneaftale, borgmesterpagt etc.)

51

For at styrke kommunens økonomi

Kommunen energirenoverer eller forsøger på anden
måde at nedbringe vores bygningers energiforbrug
Kommunen har udpeget en energiansvarlig
medarbejder/leder, der har ansvar for at overvåge og
følge op på de enkelte institutioners energiforbrug

2

For at opfylde specifikke lovmæssige krav

2

Andet, angiv venligst

49

Kommunen stiller krav til energiforbruget,
når der investeres i maskiner og udstyr

45

Kommunen giver økonomiske incitamenter for energibesparelser
5

Ved ikke

52

Kommunen informerer om den vedtagne politik om energiledelse

12

Det er et ønske fra borgerne

55

Kommunen tilbyder efteruddannelse/oplysningskampagner/kurser
i at begrænse energiforbruget til medarbejdere

27

Det er en del af kommunens
samfundsmæssige forpligtelse − CSR

79

Kommunen rådgiver om energiledelse
i forvaltningerne og de enkelte institutioner

49

Det styrker kommunens image

97

Kommunen gennemfører målrettede
kampagner til institutioner og borgere

2

0

43

25

50

75

100
pct.

FIGUR 15 Figuren viser, hvilke grunde kommunerne angiver som de vigtigste for at udarbejde en energistrategi. Kommuner angiver i
høj grad hensyn til klima og politiske ønsker som de drivende kræfter. Økonomi er dog også en betydende faktor for halvdelen af
kommunerne.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 59.

34

Kommunen udsender vejledningsmateriale til borgere og institutioner

30

Kommunen har sat konkrete mål for
enkelte transportområders energiforbrug

18

Andre tiltag, angiv venligst

25

Ved ikke

3
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25

50

75

100
pct.

FIGUR 16 Næsten alle svarkommuner er i gang med at energirenovere bygninger. Fire ud af fem har en energiansvarlig medarbejder
eller leder, og mange tager efteruddannelses- og vejledningsinitiativer.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 62.

Kun 20 pct. af svarkommunerne fører energimæssigt tilsyn med institutionernes indkøb. Om kommunens institutioner følger disse politikker, kan undersøgelsen ikke give svar på.
HVORFOR EN ENERGISTRATEGI?
Kommuner med en energistrategi er i undersøgel-
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sen blevet bedt om at angive deres motivation for at
udforme den. Hos langt de fleste kommuner er hensynet til miljøet/klimaet angivet som en af de vigtigste grunde til at have en energistrategi. Se figur 15.
Derudover angiver halvdelen af virksomhederne, at
det er et politisk ønske, og at det er et krav for at opnå
mål i samarbejder, som kommunen har indgået.
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RÅDGIVENDE KONSULENTER ER OGSÅ POPULÆRE I KOMMUNERNE

KOMMUNERNE ER AKTIVE I NETVÆRK ...

SP: Hvem har kommunen modtaget rådgivning fra?

SP: Har kommunen indgået samarbejder om energispareinitiativer med eksterne
organisationer eller virksomheder?

– Det er muligt at angive flere svar.

– Det er muligt at angive flere svar.

Rådgivende konsulentvirksomhed

82

Ja, klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
Energiselskab

75

55

Leverandør af udstyr eller løsninger

Borgmesterpagten (europæisk bevægelse for lokale og regionale
myndigheder med fokus på grøn energi og energibesparelser)

54

ESCO-leverandør

ESCO-samarbejder vedr. energirenovering af bygninger

27

Energistyrelsen

7

Andet, angiv venligst

7

Ved ikke

4

Andre, angiv venligst

36

Ved ikke

0

0

7

Lean Energy Cluster (nationalt netværk, som samler lokale initiativer i en
organisation med fokus på energieffektivisering)

23

Brancheforening

21

Nej

25

Andre virksomheder/netværk

39
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FIGUR 17 Figuren viser, hvor stor en del af svarkommunene der brugte forskellige typer eksterne rådgivere i 2012. Konsulenter og
leverandører af udstyr eller energi er de dominerende rådgivere for kommunerne i deres arbejde med at nedbringe energiforbruget.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 56.
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... OG SØGER KONKRETE SAMARBEJDER
SP: Har kommunen indgået strategisk samarbejde med andre kommuner,
regioner eller EU om energieffektivisering?
– Det er muligt at angive flere svar.

Ja, vi har indgået netværkssamarbejde
med andre kommuner og/eller regioner

63

Ja, vi har indgået samarbejde vedr. EU-projektet ELENA

51

Ja, vi har indgået konkrete samarbejdsaftaler
med andre kommuner og/eller regioner

31

Nej

15

Andre samarbejder, angiv venligst

13

Ved ikke

Konkrete redskaber
Ud over at lægge en strategi og fastsætte en indkøbspolitik benytter svarkommunerne en række andre
redskaber for at nedbringe energiforbruget. Se figur 16,
forrige side.
80 pct. af kommunerne har således udpeget en
energiansvarlig medarbejder eller leder, der har ansvar for at overvåge og følge op på de enkelte institutioners energiforbrug. Alle svarkommuner på nær én
energirenoverer eller forsøger på andre måder at nedbringe deres bygningers energiforbrug.
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100
pct.

Kommunerne benytter sig i endnu højere grad end
virksomhederne af ekstern rådgivning. 84 pct. af de
responderende kommuner har i 2012 benyttet sig af
ekstern rådgivning om deres energiforbrug. Langt
størstedelen af disse kommuner har ligesom virksomhederne modtaget rådgivning fra konsulenter. Herefter kommer energiselskaberne og leverandører af
udstyr og løsninger. Se figur 17.
Kommunerne er også aktive, når det drejer sig om at
indgå netværk, samarbejder og benytte sig af rådgivning i forbindelse med energieffektiviseringer.
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FIGUR 18 Langt de fleste kommuner indgår i danske eller internationale netværk og samarbejder om energieffektivisering.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 62.

95 pct. af kommunerne har et eller flere samarbejder med eksterne organisationer vedr. energispareinitiativer. Omkring 75 pct. af kommunerne er med i
Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneinitiativ. Derudover er kommunerne engageret i Borgmesterpagten, ESCO-samarbejder, regionale energiselskaber, Energiforum Danmark, ELENA, Gate

21, Grøn Erhvervsvækst, OPP-samarbejder og kurveknækkeraftalen med det tidligere Go’ Energi.
Langt de fleste kommuner har ligeledes indgået lokale, regionale eller EU-samarbejder og benyttet sig af
ekstern rådgivning fra især leverandører, elselskaber
og konsulentvirksomheder. Se figur 18.
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Investeringer

Stanley Kubrick's Office, James Mitchell
tinyurl.com/ogw5bum, CC BY-SA 2.0, ændret fra originalen

Hovedpointer

26

Energiindeks Danmark 2014

Over de tre år, indekset har samlet data for, viser
svarvirksomhederne sig mere tilbøjelige til at investere
langsigtet i energibesparende udstyr (inve
steringer
med tilbagebetalingstid ud over 4 år). Andelen af investeringer med en forventet tilbagebetalingstid på
over fire år steg fra 18 pct. i 2011 til 27 pct. i 2013. I
2011 havde to tredjedele af investeringerne en tilbage
betalingstid på under fire år. I 2013 var det halvdelen.
Dette års indeks bekræfter tendensen fra sidste år til,
at virksomheder, der har udpeget energiansvarlige

medarbejdere, investerer mere i energibesparende
udstyr, og de har bedre overblik over investeringerne.
Svarkommunerne opgiver, at de har sparet omkring 3
pct. (median) af deres samlede energiforbrug fra 2011
til -12 og igen fra 2012 til -13. Dette er en smule større
besparelser end Danmarks Statistiks opgørelse af energiforbruget til offentlig service viser, men tallene
viser dog, at kommunerne konsistent nedbringer
deres energiforbrug i en god takt.

27

Virksomhedsresultater
HALVDELEN AF INVESTERINGERNE
ER KORTSIGTEDE
SP: Hvor lang tilbagebetalingstid opererer virksomheden
med, når der skal træffes beslutninger om
energibesparende udstyr?

DE FLESTE VIRKSOMHEDER
INVESTERER ÅRLIGT I
ENERGIBESPARENDE UDSTYR ...
SP: Har virksomheden i 2012 investeret i udstyr,
der kan reducere virksomhedens energiforbrug?
Ja

pct.
100

SP: Har virksomheden i 2013 investeret i udstyr,
der kan reducere virksomhedens energiforbrug?

76

Nej

Ja
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FIGUR 20 De kortsigtede investeringer (tilbagebetalingstid på
under 4 år) står for godt halvdelen af investeringerne i
energibesparende udstyr blandt svarvirksomhederne.
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... MEN OFTEST SMÅT
SP: Hvor meget har virksomheden i 2012 investeret i
udstyr, der kan reducere virksomhedens energiforbrug?

SP: Hvor meget har virksomheden i 2013 investeret i
udstyr, der kan reducere virksomhedens energiforbrug?
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Tilbagebetalingstider
I omkring halvdelen af tilfældene opererer virksomhederne i 2013 med en tilbagebetalingstid for investeringer i udstyr på under fire år. Se figur 20. Det svarer
igen til niveauet fra sidste års besvarelser, hvor 50 pct.
af investeringerne fra 2012 havde en beregnet tilbagebetalingstid på under fire år. I 2011 var dette 65 pct.
Dette kan antyde, at der over en treårig periode langsomt flyttes fokus fra de helt korte investeringer til de
lidt mere langsigtede. Dette understøttes af, at andelen af investeringer med tilbagebetalingstid på mere
end fire år er gået fra 18 pct. i 2011 til 19 pct. i 2012 og
endeligt 27 pct. i 2013.

<

B

esvarelserne viser, at godt to tredjedele af
virksomhederne i både 2012 og 2013 enten
investerede eller planlagde at investere i
udstyr, der kan reducere virksomhedens energiforbrug. Se figur 19, side 29. Dette flugter godt med
sidste års resultater, der viste, at 76 pct. af svarvirksomhederne investerede i energibesparende
udstyr i 2011. Men ligesom sidste år er størrelsen
på investeringerne ofte lille, når det ses i forhold
til virksomhedernes størrelse.

kr
.

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 136.

n = 90.

FIGUR 19 Figurerne øverst viser andelen af virksomheder, der investerede i energibesparende udstyr eller planlagde at gøre det i
henholdsvis 2012 og 2013. Figurerne nederst angiver, hvor store disse investeringer var.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 135.
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Kommuneresultater
VIRKSOMHEDER MED ENERGIANSVARLIGE INVESTERER MERE
SP: Har virksomheden investeret i energibesparende
udstyr i 2012?
Har energiansvarlig
Har ikke energiansvarlig

80

63

Ved ikke

14

26

75

SP: Har virksomheden investeret i energibesparende
udstyr i 2013?
6

Har energiansvarlig

11

Har ikke energiansvarlig

25

Ved ikke

72

19

48

52

50

50

Nej

Ja

9

Ved ikke

FIGUR 21 Figurerne viser, hvor villige virksomheder er til at investere i energibesparende udstyr, hvis de henholdsvis har eller ikke har
udpeget en energiansvarlig medarbejder. Besvarelserne antyder, at virksomheder med udpegede energiansvarlige medarbejdere er
mere tilbøjelige til at investere i energibesparende udstyr end virksomheder uden.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 136.
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FIGUR 22 Viljen til at investere langsigtet (tilbagebetalingstid over
4 år) er i dette års indeks ens for virksomheder med og uden
energiansvarlige, men virksomhederne med har bedre overblik over
tilbagebetalingstider.

Undersøgelsen tyder på, at kommunerne høster
pæne energibesparelser på deres investeringer. Medianen for kommunernes energibesparelser er på 3 pct.
for både 2011-2012 og 2012-2013. Besparelserne svinger
mellem 1 pct. og 26 pct. og vidner således om vidt forskellige resultater i kommunerne. Man skal dog være
forsigtig med at sammenligne kommunerne. For det
første kan de være meget forskelligt stillet mht. muligheder for at skabe besparelser. Dette påvirkes i høj
grad af, hvilke bygninger kommunen råder over, samt
kommunens geografi. Derudover kan kommuner
med en forholdsvis lille forbedring i den undersøgte
periode være energieffektive, hvis de har taget initiativer til at reducere forbruget tidligere.
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BESPARELSE AF ENERGIFORBRUG
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SP: Hvor lang tilbagebetalingstid opererer virksomheden
med, når der investeres i udstyr til energieffektivisering?

pct. af svarkommunerne har i 2012 foretaget investeringer i energieffektivitet, som
har betydet en besparelse på kommunens
samlede energiforbrug, og 98 pct. af dem havde i 2013
planer om at foretage yderligere forbedringer af energieffektiviteten.

20
12

Ser man på tilbagebetalingstider for disse investeringer, kan det konstateres, at svarvirksomhederne
i forhold til sidste års indeks viser større villighed til
at investere langsigtet. Hvor omtrent en sjettedel af
virksomhederne sidste år accepterede en tilbagebetalingstid på mere end fire år, angiver en fjerdel af
virksomheder i år, at det er acceptabelt for dem. Dette
billede er ens for virksomheder med og uden energiansvarlige medarbejdere. Som sidste år har virksomheder med en energiansvarlig medarbejder dog bedre
overblik over tilbagebetalingstiderne.

ENERGIANSVARLIGE SKABER
OVERBLIK OVER INVESTERINGER

20
11
-

Investeringer og energiansvarlige i
virksomhederne
Besvarelserne kan tyde på, at der er en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af energiansvarlige
i virksomhederne og investeringer i udstyr, der kan
reducere virksomhedernes energiforbrug. Virksomheder, der har udpeget en eller flere energiansvarlige,
angiver i højere grad i 2012 og 2013 at have investeret
i energibesparende udstyr end virksomheder uden
energiansvarlige. Se figur 21.

FIGUR 23 Kommunerne i undersøgelsen rapporterer om stabile
fald i energiforbruget fra år til år.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 36.
Note: Besparelser er ikke graddagsreguleret.

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 136.
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Energirenovering
D

er er i undersøgelsen også spurgt til virksomheders og kommuners investeringer
i energirenovering af bygninger. Bygninger er særligt centrale for virksomhedernes energiforbrug og arbejdet med at reducere dette, da

de er årsag til en stor del af energiforbruget. Samtidig er bygninger identificeret af det internationale energiagentur som den mest omkostningseffektive sektor, når det kommer til at reducere
energiforbrug10.

Opsamlende afsnit
Halvdelen af svarvirksomhederne planlagde at
igangsætte energirenoveringer i 2013. De planlagte investeringer var dog ofte små (under 2 mio. kr.).
Det dominerende mål er at nedbringe energiforbruget,
men en tredjedel af virksomhederne har angivet, at de
har igangsat energirenovering for at forbedre indeklimaet. Det kunne tyde på, at virksomhederne er ved at
få øje på de afledte goder ved at energirenovere.

Offices Hamburg, Jasmin Bauomy
tinyurl.com/m4at8t6, CC BY-SA 2.0, ændret fra originalen

Virksomheder, der lejer sig ind i lokaler, investerer
oftere i energibesparelser, end udlejeren gør. Det tyder
på, at der er grundlag for nye samarbejder mellem ejer
og lejer om at skabe energibesparelser.
Langt de fleste virksomheder, der ejer bygninger, investerer i energieffektivitet. 87 pct. har inden for de
seneste fem år foretaget investeringer i energieffektivisering af bygningerne. Virksomhederne tager ofte

10
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fat i forholdsvis tunge områder som opvarmning eller
endda nybygning.
Tilbagebetalingstid er det dominerende mål for, om en
investering kan betale sig. Dog svarer 15 pct. af virksomhederne, at de også ser på cashflow. Det kan være
udtryk for, at nye måder at vurdere rentabiliteten på
vinder indpas.
Kommunerne har stor opmærksomhed på deres egne
bygninger, men kun 16 pct. af svarkommunerne angiver, at energieffektiv drift og vedligeholdelse er en del af
kontrakten, når kommunen lejer sig ind i bygninger.
Hovedparten af svarkommunerne stiller ingen krav
eller ved ikke, hvilke krav der stilles, når de lejer sig
ind i bygninger. Knap en femtedel stiller krav til energiforbrug og/eller energimærkning.

http://www.iea.org/topics/sustainablebuildings/.
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BLANDEDE EJER- OG LEJERFORHOLD
ER UDBREDT

MANGE SMÅ RENOVERINGSINITIATIVER

SP: Har virksomheden til huse i ejede eller lejede
bygninger?

SP: Planlægger virksomheden at igangsætte konkrete
energirenoveringer i 2013?

Virksomheden holder til i en
blanding af lejede og ejede bygninger

40

Virksomheden ejer selv alle
bygninger, som benyttes i Danmark

36

Virksomheden i Danmark holder
kun til i lejede bygninger

SP: Hvor mange penge har virksomheden afsat til
energirenovering i 2013?
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n = 137.

H

alvdelen af virksomhederne angiver, at
de i 2013 har igangsat energirenoveringer af deres bygninger. De fleste af disse
virksomheder har dog afsat under 2 millioner kr.
til dette renoveringsarbejde. Dette må betegnes
som forholdsvis små beløb, når der tages højde for
virksomhedernes størrelse. Det kunne tyde på, at
selv om der er positive tegn at spore omkring investeringsvilje, går flertallet af virksomhederne
stadig efter de lavthængende frugter og vælger de
mere gennemgribende – men også mest effektfulde – renoveringstiltag fra.
Den hyppigst angivne årsag til at igangsætte en
energirenovering er at nedsætte energiforbruget,
eller at det sker som led i det løbende vedligeholdelsesarbejde. Se figur 24, side 35.

EJER VERSUS LEJER
Der er i undersøgelsen skelnet mellem virksomheder, der ejer de bygninger, som de holder til i,
og virksomheder, der lejer sig ind i deres lokaler/
bygninger. Denne skelnen kan belyse forskellige
holdninger til at iværksætte energibesparende
initiativer i henholdsvis ejede og lejede bygninger.
Der er i undersøgelsen spurgt til, hvilke kriterier virksomhederne tillægger størst betydning,
hvilke krav de stiller til henholdsvis bygninger,
de ejer, og bygninger, de lejer, samt investeringer
og tilbagebetalingstid for energirenovering i henholdsvis lejede og ejede bygninger.
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SP: Hvorfor har virksomheden valgt at igangsætte
energirenoveringer af bygninger?
– Det er muligt at angive flere svar.

For at nedsætte virksomhedens
energiforbrug

88

Energirenoveringerne er en del af
et løbende vedligeholdelsesarbejde

61

For at forbedre virksomhedens
indeklima

33

For at forbedre adgangen til dagslys

1

Andet, angiv venligst

9

Ved ikke
n = 70.

Størstedelen af virksomhederne holder enten
til i udelukkende ejede bygninger eller en blanding mellem ejede og lejede bygninger/lokaler.
Se figur 25.
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FIGUR 25 Figuren viser, hvorvidt svarvirksomhederne ejer eller
lejer de bygninger, de bruger i Danmark. Det mest udbredte er et
miks af de to forhold.
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FIGUR 24 Halvdelen af svarvirksomhederne angiver, at de planlægger energirenoveringer, men de fleste af initiativerne er små
(under 2 mio. kr.) To tredjedele af initiativerne sker som en del af den løbende vedligeholdelse og er dermed ikke nødvendigvis udtryk
for en ekstra prioritering af energibesparelser.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.
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35

ENERGIFORBRUG ER LAVEST PRIORITERET

LEJERE INVESTERER OFTERE END EJERE I ENERGIEFFEKTIVITET

SP: Angiv venligst, hvor vigtige følgende forhold er for virksomheden, når den optræder som lejer af erhvervslokaler.

SP: Har jeres udlejer i lejeperioden investeret i energieffektivisering af de bygninger, virksomheden lejer sig ind i?
– Det er muligt at angive flere svar.
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SP: Angiv venligst, hvor vigtige følgende forhold er for virksomheden, når den optræder som ejer af erhvervslokaler.
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– Det er muligt at angive flere svar.
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SP: Har virksomheden selv foretaget investeringer i
energieffektiviseringer i den periode, hvor I har lejet
lokalerne/bygningerne?
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FIGUR 27 På flere områder er virksomheder, der lejer sig ind i bygninger, mere aktive med at investere i energibesparelse i ejendommen, end udlejer er.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 86.

FIGUR 26 Figurerne viser, hvordan virksomhederne prioriterer, når de henholdvis ejer og lejer erhvervslokaler. Energiforbruget
prioriteres lavere end indeklima og dagslys, når virksomheder vælger lokaler. Alle fire kriterier prioriteres dog højt i både ejede og lejede
lokaler.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.
Note: Nogle virksomheder optræder i begge grafer, da de både ejer og lejer bygninger.

For at undersøge, hvad virksomheder lægger vægt
på, i forhold til om de ejer eller lejer deres bygninger, er der spurgt til, hvor stor værdi virksomhederne tillægger en række parametre i de hhv.
ejede og lejede bygninger. Der er spurgt til transport, adgang til dagslys, indeklima og energiforbrug. Besvarelserne viser, at i lejede bygninger er
energiforbruget det lavest prioriterede hensyn. I
ejede bygninger prioriteres det højere, men er stadig mindre vigtigt for virksomhederne end inde-
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klima og adgang til dagslys. Se figur 26.
Omkring en tredjedel af svarvirksomhederne
har angivet, at udlejer har foretaget investeringer
med henblik på energieffektiviseringer i den periode, hvor virksomheden har været lejer, herunder
i belysning, isolering, udluftning og/eller opvarmning. Til sammenligning har flere — 50 pct. — af
virksomhederne, der lejer, selv investeret i tiltag,
der skal reducere virksomhedens energiforbrug.
En del af forskellen kan skyldes manglende kend-

skab fra ejers side til udlejers investeringer, men
selv hvis “ved ikke”-svarene regnes med som investeringer, er lejerne mere aktive i at investere
i energieffektivitet end ejerne. Det er i høj grad
belysning, som virksomhederne har investeret i.
Se figur 27.
Virksomheder, der selv ejer deres bygninger,
er dog dem, der investerer mest i bygningernes
energieffektivitet. 87 pct. af de virksomheder, der

er ejer af de bygninger, som virksomheden holder
til i, har inden for de seneste fem år foretaget investeringer i energieffektivisering af bygningerne.
Se figur 28, næste side. Det skal dog bemærkes,
at der for virksomhederne i lejede bygninger er
spurgt ind til investeringer i den tid, virksomheden har lejet bygningerne/lokalerne. For virksomheder, der holder til i ejede bygninger, er der
derimod kun spurgt ind til investeringer foretaget
de seneste fem år.
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87 PCT. AF VIRKSOMHEDERNE HAR
INVESTERET I DERES EGNE
BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET

LÆNGERE INVESTERINGSHORISONT I EGNE BYGNINGER

SP: Har virksomheden inden for de seneste fem år
foretaget investeringer i energieffektiviseringer i jeres
ejede lokaler/bygninger?

SP: Op til hvor lang tilbagebetalingstid opererer virksomheden med i forbindelse med investeringer i ejede
bygningers energieffektivitet?

– Det er muligt at angive flere svar.

– Angiv den længste tilbagebetalingstid blandt valgmulighederne.

Belysning
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Opvarmning

Over 8 år
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FIGUR 29 Figurerne viser, hvor lang tilbagebetalingstid virksomhederne maksimalt opererer med i forhold til investeringer i
energieffektiviseringer i henholdsvis ejede og lejede bygninger. Knap 30 pct. af virksomhederne opererer med tilbagebetalingstider over
4 år i deres ejede bygninger. I lejede bygninger er det knap 10 pct.
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Over 8 år

2 - 4 år

41

–Angiv den længste tilbagebetalingstid blandt valgmulighederne.
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4 - 8 år
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SP: Op til hvor lang tilbagebetalingstid opererer virksomheden med i forbindelse med investeringer i ejede
bygningers energieffektivitet?

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.
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FIGUR 28 Figuren viser, i hvor høj grad svarvirksomhederne
investerer i udvalgte energieffektiviseringer i de bygninger, de
ejer. Virksomhederne tager ofte fat i forholdsvis tunge områder
som opvarmning eller endda nybygning.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 104.

TILBAGEBETALINGSTID ER AFGØRENDE FOR, OM INVESTERINGER FORETAGES
SP: Hvilket af de nedenstående parametre er vigtigst, når virksomheden skal vurdere, om det kan betale sig at gennemføre renoveringsprojekter for at spare på energien?
– Angiv venligst et enkelt svar.

Tilbagebetalingstid på investeringen (hvor lang tid der går,
før den samlede investering har tjent sig selv hjem)

67

Cashflow på investeringen (hvor hurtigt investeringen i
sig selv giver overskud i de løbende budgetter)

15

Miljøhensyn

Tilbagebetalingstid spiller
en stor rolle
Der er også i undersøgelsen spurgt om, hvor lang
tilbagebetalingstid virksomhederne i hhv. lejede
og ejede bygninger opererer med på deres investeringer i bygningers energieffektivitet. De virksomheder, som ejer deres egne lokaler/bygninger,
opererer overordnet med en længere tilbagebetalingstid på investeringer i deres bygninger end
virksomheder, der lejer deres bygninger. Se figur
29. Selv om de kortsigtede investeringer (under
4 års tilbagebetalingstid) dominerer, er det tydeligt, at der er større accept af tilbagebetalingstider over 4 år i de ejede bygninger end i de lejede.

38

Energiindeks Danmark 2014

Gennem undersøgelsen tegner der sig et billede af, at der blandt virksomhederne er stort fokus
på tilbagebetalingstiden i overvejelser om investeringer i energieffektivisering. 67 pct. af virksomhederne mener, at tilbagebetalingstiden –
hvor lang tid der går, før den samlede investering
har tjent sig selv hjem – er vigtigst, når de skal
vurdere, om det kan betale sig at gennemføre
energirenoveringer for at spare på energien. Til
sammenligning mener langt færre virksomheder
(15 pct.), at cashflow – hvor hurtigt investeringen
giver overskud i de løbende budgetter – er vigtigst
at se på ved investeringsprojekter. Se figur 30.
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Fastholdelse og forøgelse af ejendommens værdi
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Andet, angiv venligst
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Ved ikke
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FIGUR 30 Figuren viser, hvilke parametre der er vigtigst for svarvirksomhederne, når de skal vurdere, om det kan betale sig at
gennemføre renoveringsprojekter for at spare på energien. Tilbagebetalingstiden er den altdominerende parameter.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 135.

39

KOMMUNER INVESTERER MERE LANGSIGTET I EGNE BYGNINGER

Kommuneresultater

SP: Hvilket af de nedenstående parametre er vigtigst, når kommunen vurderer, om det kan betale sig at gennemføre
renoveringsprojekter for at spare på energien?
–Angiv venligst et enkelt svar.

Tilbagebetalingstid på investeringen (hvor lang tid der går,
før den samlede investering har tjent sig selv hjem)

KOMMUNER STILLER KUN FÅ KRAV TIL LEJEDE EJENDOMME
SP: Indgår energieffektiv drift og vedligeholdelse som et
element i kommunens kontrakter, når kommunen lejer
bygninger?

70

Fastholdelse og forøgelse af bygningernes værdi

SP: Hvilke krav stiller kommunen som lejer af bygninger
til udlejer?

8

Cashflow på investeringen (hvor hurtigt investeringen i
sig selv giver overskud i de løbende budgetter)

– Det er muligt at angive flere svar.

3

Lovgivning/regulering kræver det

Energiforbrug

2

17

Det styrker kommunens brand/omdømme at have energieffektive bygninger
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Bygningens energimærkning
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der forbedrer transportmulighederne
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Andet, angiv venligst
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15 år eller derover

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 62.

97 pct. af kommunerne har foretaget energirenovering af deres bygningsmasse i 2012, og alle
kommuner på nær én har i 2013 foretaget energirenoveringsprojekter i deres bygninger.

50

9

5 - 10 år

FIGUR 31 To tredjedele af kommunerne stiller ikke krav inden for disse områder, når de lejer en bygning, eller de kan ikke oplyse,
om de gør det.

K

25

SP: Du har angivet, at tilbagebetalingstid er en vigtig parameter for energirenoveringsprojekter. Op til hvor lang
tilbagebetalingstid opererer kommunen med, når der skal træffes beslutninger om energibesparelsesprojekter?
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27

Ved ikke

ommunerne har sammenlignet med
virksomhederne i stærkere grad fokus på
at energirenovere deres bygningsmasse.
Det skal dog her bemærkes, at der for offentlige
bygninger gælder andre regler, der netop sætter
fokus på energiforbruget. Fra 2007 har det været
lovpligtigt for kommunerne at energirenovere deres bygninger. 88 pct. af kommunerne angiver, at
alle deres bygninger er energimærkede. I de kommuner, der ikke har energimærket alle bygninger,
er der i halvdelen af tilfældene tale om bygninger
under 250 m2, der ikke er energimærket11. Derudover er det bygninger, der står til at skulle rives
ned eller hvis mærkning er udløbet.
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Ved ikke

45

Ved ikke

0

16

Ved ikke

Til gengæld er det et fåtal af kommunerne, der
har lignende fokus på de bygninger, de lejer sig ind
i. Der er i undersøgelsen ikke spurgt til, hvor stor en
del af kommunens bygninger, som de lejer sig ind i,
men en undersøgelse fra KORA fra 201212 tyder på,
at kommunerne lejer sig ind i omtrent 25 pct. af de
bygninger, de bruger til administration.
Det er dog få kommuner, der stiller krav til bygningernes energieffektivitet, når de lejer sig ind.
Kun 16 pct. af svarkommunerne angiver, at drift
og vedligeholdelse er en del af kontrakten, når
kommunen lejer sig ind i bygninger.
Der er i undersøgelsen også spurgt ind til, hvilke
andre krav kommunen stiller til udlejer. Igen stiller
hovedparten ingen krav eller ved ikke, hvilke krav
der stilles. En mindre andel stiller krav til energiforbrug og/eller energimærkning. Se figur 31.
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FIGUR 32 Tilbagebetalingstiden er den afgørende parameter, når kommunerne skal afgøre, om det kan betale sig at igangsætte en
renovering, men kommunerne accepterer en noget længere tid til at få investeringerne tjent hjem end virksomhederne gør. Næsten
halvdelen angiver, at de opererer med tilbagebetalingstider på ti år eller mere (nederst).
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.

For begge spørgsmål er der en stor gruppe, der
svarer “ved ikke”, men selv når der tages hensyn
til dette, er det tydeligt, at kommunerne er mindre opmærksomme på energiforbruget i de bygninger, de lejer, frem for dem, de ejer.
TILBAGEBETALINGSTID
I lighed med virksomhederne ser et stort antal af
kommunerne tilbagebetalingstiden som central,
når de vurderer, om det kan betale sig at energirenovere bygninger. 70 pct. af kommunerne svarer,
at tilbagebetalingstiden er det vigtigste forhold,
når kommunen skal afgøre, om det kan betale

sig at gennemføre energirenoveringer. Dernæst
kommer fastholdelse og forøgelse af bygningernes værdi, som 8 pct. af kommunerne angiver
som vigtigst. 16 pct. angiver ‘andet’ som vigtigst.
Dette dækker oftest over en kombination af flere
faktorer. Kun 3 procent af kommunerne angiver
cashflow som den vigtigste parameter.
Kommunerne opererer med en væsentligt længere tilbagebetalingstid på energirenoveringer
end virksomhederne, hvilket indikerer en større
tilbøjelighed til at igangsætte større renoveringsprojekter. Se figur 32.

Efter at en offentlig bygning på under 250 m2 er energimærket første gang, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA): “Kommunernes administrationsbygninger – effektivisering som følge af strukturreformen?”, august 2012.
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Finansiering

Seattle City Light Power Control Center (1968), Kurt Clark
tinyurl.com/md4pta5, CC BY 2.0, ændret fra originalen

Opsamlende afsnit
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Langt de fleste virksomheder finansierer selv investeringer i energibesparelser. En mindre del vælger
en kombination mellem egenfinansiering og lån. Kun
ganske få virksomheder oplever, at de ikke kan få lån
til energirenoveringer.
Kommunerne låner i højere grad til investeringer i
energieffektivisering. Dette kan hænge sammen med

deres adgang til billig finansiering, samt at de også i
høj grad tager fat i de større renoveringsprojekter med
tilbagebetalingstid over 10 år, der ofte er dyrere.
En sjettedel af svarkommunerne har gjort brug af
ESCO-løsninger, der flytter finansieringen til en
ekstern partner.
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Kommuneresultater

VIRKSOMHEDERNE LÅNER SJÆLDENT TIL ENERGIRENOVERINGER

KOMMUNERNE LÅNEFINANSIERER BESPARELSER

SP: Hvordan finansieres virksomhedens energirenoveringsprojekter?

SP: Hvordan finansieres energibesparelsesprojekterne?

Udelukkende egenfinansiering

Vi har optaget lån i
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Projekterne finansieres af en
kombination af ovenstående
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SP: Hvor meget har kommunen i 2012 lånt til energibesparelsesprojekter?
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Andet, angiv venligst
28
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83

Gennem ESCO-projekter

1

Andet, angiv venligst

* herunder ESCO-virksomheder

47

Gennem lån

Vi foretrækker at energirenovere
gennem egne midler

3

– Det er muligt at angive flere svar.

– Angiv 1 svar.

Vi har ikke gennemført projekter, hvor
lån har været nødvendigt

74

Energirenovering finansieres
gennem samarbejde med andre
virksomheder*

SP: Angiv det ene scenarie blandt de nedenstående, der
bedst passer til jeres situation.

Under 3 millioner
50

100
pct.

19
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FIGUR 33 Virksomhederne finansierer i udpræget grad selv deres energirenoveringsinitiativer, og det er ikke, fordi de er presset til det.
Kun 4 procent af svarvirksomhederne oplever, at de ikke kan låne.

25

6 - 10 millioner

Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.
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24

Ved ikke

16

Ønsker ikke at svare
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Kommunen har ikke optaget lån
ud over til ESCO-projekter
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FIGUR 34 Kommunerne finansierer det meste af deres energirenoveringer gennem lån, ofte kombineret med egenfinansiering over
driftsbudgetterne. Halvdelen af svarkommunerne har lånt op til 10 mio. kr. til energirenovering i 2012. En fjerdedel af kommunerne har
lånt over 10 mio. kr. til energirenovering.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 63.

I

dette års udgave af Energiindeks Danmark er
det også undersøgt, hvordan virksomhederne
finansierer deres energirenoveringsprojekter. Størstedelen af virksomhederne finansierer
deres energirenoveringsprojekter selv, mens en
mindre del har finansieret deres projekter gennem en kombination af egenfinansiering, lån eller andet samarbejde.
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Yderligere viser det sig, at kun ganske få virksomheder oplever, at de ikke kan få lånefinansiering til energirenoveringer. Se figur 33.

S

ammenlignet med virksomhederne benytter kommunerne sig i højere grad af lån.
83 pct. af kommunerne har således finansieret hele eller dele af deres projekter gennem
lån. Oftest låner de gennem Kommunekredit (78
pct.). Kun 2 pct. har optaget lån på det private finansieringsmarked. Se figur 34.

Omkring en fjerdedel af kommunerne har lånt
mere end 10 millioner kroner til energibesparelsesprojekter i bygninger. Der er i undersøgelsen
ikke spurgt til, hvor mange penge kommunerne
i alt har investeret i renovering af bygningsmassen. Dog har kommunernes energirenovering af
bygninger medført en besparelse på næsten 12
pct.
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Barrierer og
incitamenter

Office Light, Alexander Lyubavin
tinyurl.com/mx8upk3, CC BY 2.0, ændret fra originalen

Opsamlende afsnit
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Generelt ser virksomhederne kun i ringe grad
barrierer for at investere yderligere i energieffektivisering.

derudover, at virksomhedernes primære grund
til at have en energistrategi er at styrke virksomhedens økonomi.

41 pct. af virksomhederne angiver, at det styrker
virksomhedens brand at have energieffektive bygninger. Tidligere resultater (se side 10) indikerer

Dette understreger billedet af, at incitamenterne
for energieffektivisering i virksomhederne grundlæggende er økonomiske.
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TILBAGEBETALINGSTIDER HOLDER VIRKSOMHEDER FRA AT INVESTERE MERE
SP: Hvilke eventuelle barrierer oplever virksomheden i forhold til energirenovering?

SP: Hvilke andre forhold har været medvirkende til, at virksomheden har valgt at nedbringe energiforbruget i
bygninger/lokaler?

– Det er muligt at angive flere svar.

Virksomhedens økonomi tillader ikke
at investere i energirenovering

Vi mener, det styrker virksomhedens brand
at have energieffektive bygninger

18

Begrænset eller ingen adgang
til lånemuligheder

49

Vi mener ikke, at der er behov
for energirenovering

27

3

Andet, angiv venligst
15

25
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Der er også spurgt til, hvilke forhold der har været
medvirkende til, at virksomhederne har valgt at investere i at nedbringe energiforbruget, samt hvad der
kunne motivere dem til at investere yderligere.
Virksomhederne angiver, at omkostningerne til
energi er en afgørende motivation for investeringer i
nedbringelse af energiforbruget i deres bygninger. 84
pct. af virksomhederne angiver færre omkostninger
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Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 138.
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FIGUR 35 Figuren viser, hvilke barrierer virksomhederne ser for yderligere investeringer i energieffektivitet. Virksomhedernes fokus på
tilbagebetalingstider afspejler sig også i deres opfattelse af barrierer, hvor for lange tilbagebetalingstider er den dominerende.

enerelt opleves barriererne for yderligere
investering i energirenovering som lave af
virksomhederne. Den mest udbredte er tilbagebetalingstiden, der af lige knap halvdelen af
virksomhederne ses som en barriere. Knap 20 pct. af
virksomhederne angiver derudover, at deres økonomi
ikke tillader investering i energirenovering. Dog skal
det bemærkes, at virksomhederne ofte ikke har undersøgt muligheden for at låne eller foretrækker at
finansiere det selv. Det skal også bemærkes, at 15 pct.
af virksomhederne ikke oplever barrierer. Se figur 35.
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9

Vi ønsker at gardere os mod stigende energipriser
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18

Færre omkostninger til energi

Virksomheden holder til i lejede bygninger

Vi oplever ingen barrierer

27

Lovgivning/regulering kræver det

9
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49

Energirenovering var ikke et mål i sig selv.
Vi ville have bedre lokaler generelt, og energieffektivisering kunne betale en del af regningen

3

Tilbagebetalingstiderne er for lange
til, at det kan betale sig
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ØKONOMI DOMINERER, MEN BRANDING ER EN VIGTIG MOTIVATION FOR
INVESTERINGER I ENERGIEFFEKTIVITET

SP: Hvad kan konkret medvirke til, at virksomheden i endnu højere grad vil overveje at investere i energibesparelser?
– Det er muligt at angive op til tre svar.

Stigende energiafgifter

til energi, og 40 pct. angiver en gardering mod stigende energipriser som motivationsfaktorer.

Større økonomiske besparelser,
end virksomheden får nu

41 pct. af virksomhederne angiver også, at det
styrker virksomhedens brand at have energieffektive
bygninger. Tidligere viste resultater (se side 10) indikerer derudover, at virksomhedernes primære grund
til at have en energistrategi er at styrke økonomien.
Dette understreger billedet af, at incitamenterne for
energieffektivisering i virksomhederne grundlæggende er økonomiske. Se figur 36.
Dette billede styrkes yderligere, når man ser på, hvad
der skal til, for at virksomhederne i højere grad vil
investere i energieffektivisering. Her angiver knap
80 pct. af virksomhederne større økonomiske besparelser, end hvad virksomheden får nu. Stigende
energipriser vil også for mange virksomheder være
motiverende for investeringer i energieffektivisering. Se figur 36.
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FIGUR 36 De økonomiske incitamenter dominerer, når virksomheder skal vurdere, om de vil tage initiativer til at skære i energiforbruget.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013.
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MANGEL PÅ FOKUS – INTERNT OG LANDSPOLITISK –
HOLDER KOMMUNERNE TILBAGE
SP: Hvilke barrierer oplever kommunen i forhold til at fremme energieffektiv ledelse?
National lovgivning og uklare udmeldinger
fra nationalpolitisk side

35

Mangel på internt fokus,
prioritering og tid
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Opstartsomkostninger og mangel på driftsrelaterede
midler ift. de implementerede projekter
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FIGUR 37 Kommuner rapporterer især om styrings- eller ledelsesmæssige barrierer som hindring for at fremme energieffektivitet.
Internt dominerer mangel på fokus, prioritering og tid, og eksternt er det især skiftende og uklare landspolitiske rammer, der opleves
som barrierer.
Kilde — Energiindeks Danmark, spørgeskemaundersøgelse, 2013, n = 37.

•N
 ational lovgivning og uklare udmeldinger fra
nationalpolitisk side
• Mangel på internt fokus, prioritering og tid.
Blandt de eksterne barrierer bliver især solcelle-
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lovgivningen fremhævet af flere kommuner, samt
at beskatning ikke er afstemt med de nationale
energistrategier.
Af andre barrierer er lejer/ejer-problematikken nævnt, samt lånefinansiering og manglende
økonomiske incitamenter for kommunens institutioner. Det skal dog også bemærkes, at der er en
gruppe kommuner, der angiver, at de ikke oplever
nogen barrierer for fremmelse af energieffektiv
ledelse i kommunerne.
Sammenlignet med virksomhederne, der angav tilbagebetalingstid og økonomi som de største barrierer, er kommunernes barrierer mere
organisatoriske og politiske.

Sit by the Window, mrhayata
tinyurl.com/ly7wu98, CC BY-SA 2.0, ændret fra originalen

K

ommunerne oplever også barrierer i forhold til at fremme energieffektiviteten.
Kommunerne har haft mulighed for frit
at angive, hvilke barrierer de ser for at fremme
energieffektiviteten. Blandt svarene kan der
skelnes mellem interne barrierer, der omhandler kommunernes egne områder og prioriteringer, og eksterne barrierer, der umiddelbart ligger
uden for kommunernes handlemuligheder. Se figur 37. Blandt barrierer nævnes:

51

ENERGIINDEKS DANMARK

APPENDIKS

OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDER OG KOMMUNER,
DER HAR INDBERETTET TIL ENERGIINDEKS DANMARK.

Virksomheder

AGA A/S
Alectia A/S
Altia Danmark A/S
Antalis A/S
Ardo A/S
Arla Foods Amba
Auriga Industries A/S
Axel Kaufmann ApS
Babcock & Wilcox Vølund A/S
Billetkontoret A/S
Bravida Danmark A/S
Brdr. Lembcke A/S
Brenntag Nordic A/S
BRFkredit A/S
British American Tobacco Denmark
Broen A/S
BWSC A/S
Canon Danmark A/S
Carlson Wagonlit Travel A/S
Chr. Olesen Synthesis A/S
Claus Sørensen A/S
Codan Forsikring A/S
Coloplast A/S
COWI A/S
Crisplant A/S
CSC Danmark A/S
CUBIC-Modulsystem A/S
Daka A/S
Danish Agro a.m.b.a.
Danish Crown a.m.b.a.
Danmarks Skibskredit A/S
Dansk Retursystem A/S
Dansk Træemballage A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
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Danæg Products A/S
De Forenede Dampvaskerier A/S
DEIF A/S
Deloitte
Den Jyske Sparekasse
DFDS A/S
DHL Global Forwarding A/S
DLG a.m.b.a
DS Smith Packaging A/S
DSV A/S
DT Group A/S
Duba-B8 A/S
Elopak Denmark A/S
Ericsson Danmark A/S
Esbjerg Forsyning A/S
Expert Danmark A/S
F. Junckers Industrier A/S
F&H
FiberVisions A/S
Fjernvarme Fyn A/S
Frederiksberg Forsyning A/S
Freja Transport & Logistics A/S
Fynske Medier P/s
GPV International A/S
Grundfos A/S
Hennes & Mauritz
H. Lundbeck A/S
Hedeselskabet
HHM A/S
HMF Group A/S
HOFOR A/S
Inspiration A/S
J. Lauritzen A/S
Jet Time A/S
Jeudan A/S
JP/Politikens Hus
KiMs A/S

KMC
KMD A/S
Kopenhagen Fur
Koppers Denmark ApS
Kosan Crisplant A/S
Kvadrat A/S
Københavns Lufthavne A/S
LEGO System A/S
Lind Holding
LM Wind Power
Metroselskabet
Mindshare A/S
Monjasa A/S
MT Højgaard A/S
MultiLine A/S
NIRAS A/S
Nissens A/S
NOE
Nordea Bank Danmark A/S
Nordic Bulk Carriers A/S
Novasol A/S
Novo Nordisk
Novopan Træindustri A/S
NRGi
Ocean Prawns A/S
OK a.m.b.a
Oracle Danmark ApS
ORIGIO A/S
P. Christensen A/S
Phase One A/S
Pindstrup Mosebrug A/S
Post Danmark A/S
PPG Industries / Dyrup A/S
Pressalit A/S
Rambøll
Rema 1000 A/S
ROCKWOOL A/S
Royal Greenland A/S
Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
Saint-Gobain ISOVER A/S
Sampension
Scan Global Logistics A/S
Schneider Electric A/S
Schneider Electric Buildings A/S
SEAS-NVE amba
SEB
Skamol A/S
Skanska Øresund A/S

StroedeRalton A/S
Stryhns A/S
Sund & Bælt Holding A/S
Syd Energi
T.K.B. Shipping A/S
Takeda Pharma A/S
TDC A/S
Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
Tika Holding A/S
Tivoli A/S
Tjellesen Max Jenne A/S
TNT Express
Toms Gruppen A/S
Topsil Semiconductor Materials A/S
Toyota Danmark A/S
Trioplast Nyborg A/S
Tryg
TV 2|DANMARK A/S
Tvilum
Unimerco Group
Vandcenter Syd A/S
VEKS
Vestas
Aarhus Vand A/S

Kommuner

Albertslund
Allerød
Assens
Billund
Brønderslev
Dragør
Egedal
Esbjerg
Faxe
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Gribskov

Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hørsholm
Ishøj
Kerteminde
Kolding
Køge
Lejre
Lemvig
Lolland
Lyngby-Taarbæk
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Nordfyns
Nyborg
Næstved
Odder
Odense
Odsherred
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Rudersdal
Silkeborg
Skive
Sorø
Struer
Svendborg
Sønderborg
Thisted
Tårnby
Varde
Vesthimmerlands
Viborg
Aabenraa
Ærø
Aalborg
Aarhus
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