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Energiindeks Danmark

Forord
Overalt i Danmark møder jeg virksomheder og
kommuner, der arbejder dedikeret for at reducere
energiforbruget. Det er ekstremt glædeligt at opleve denne
ildhu og begejstring, for kun på den måde er det muligt at
gennemføre den grønne omstilling, som vi har sat os for.
Energiindeks Danmark 2013, som du sidder med lige
nu, bekræfter i tørre tal, hvilken udvikling der er i gang. 83
procent af virksomhederne har udpeget en medarbejder, der
er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug. 73 procent
af virksomhederne har søgt ekstern energirådgivning. Og
langt hovedparten af kommunerne arbejder aktivt på at
reducere forbruget af energi.
Der sker altså meget, og det er nødvendigt. Gennem
de sidste 30 år er den danske økonomi vokset med 80
procent, mens energiforbruget har været uændret. Det har
været godt for økonomien hos den enkelte forbruger, der
bruger mindre energi. Det har polstret økonomien i hele
samfundet, fordi vi skal importere mindre brændstof. Og
sidst men ikke mindst belaster vi klimaet mindre.
I de næste syv år skruer vi op for ambitionerne. Vi er
ikke tilfredse med at holde energiforbruget på det samme
niveau – det skal sænkes. Med energiaftalen har vi besluttet
at reducere forbruget med 12 procent frem mod 2020.
Det vil kræve en ekstraordinær indsats, men gevinsterne
er til gengæld kæmpestore. Virksomhederne kan
effektivisere produktionen og spare penge. Kommunerne
kan isolere børnehaver og skoler og spare penge. Vi
fremtidssikrer det danske samfund, og vi dygtiggør os
og udvikler produkter med et lavt energiforbrug. Det er
produkter, som alle lande i verden vil efterspørge, i takt
med at energipriserne stiger.

En vigtig katalysator for, at vi kan nå vores ambitiøse
målsætninger, er, at vi tør dele viden og lære af hinanden.
Det kræver åbenhed om både fremskridt, resultater og
de endnu uudnyttede potentialer. Derfor er Energiindeks
Danmark 2013 et vigtigt projekt. De virksomheder og
kommuner, der har medvirket, bidrager til at løfte vores
samlede viden om både best practice og potentialer.
Indekset viser, at udviklingen er i gang. Men analysen
viser også, at der stadig er væsentlige uforløste potentialer.
Der findes både virksomheder og kommuner, som
ikke er med endnu. Og i virksomhederne er der en
tendens til at tænke kortsigtet. De fleste investeringer i
energieffektiviseringer har en tilbagebetalingstid på under
fire år. Det er et tegn på, at virksomhederne nøjes med at
plukke de ”lavthængende frugter” og dermed går glip af
de væsentlige gevinster, de kan hente ved at tænke mere
langsigtet i deres energistyring.
Min opfordring til kommuner og virksomheder er at gå
efter både de kortsigtede og de langsigtede investeringer,
når man kigger på energibesparelser. Det vil sikre, at vi
kommer så langt som muligt i forsøget på at begrænse
energiforbruget, men det vil formentlig også vise sig at
være den bedste forretning. Jeg glæder mig til at følge de
kommende års udgivelser af Energiindeks Danmark.
Vi har sat os høje mål i de kommende år. Men den bølge
af begejstring, som jeg oplever overalt i Danmark, skal vi
surfe videre på i de kommende år, hvor vi bevæger os i
retning af at blive verdens mest energieffektive samfund.

M artin L idegaard
klima-, energi- og bygningsminister
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Sammenfatning

D

enne første udgave af Energiindeks Danmark
bygger på svar fra 11 pct. af landets 1.000 største
virksomheder samt fra 23 ud af 98 kommuner,
der har indberettet energiforbruget for knap fem
millioner kvadratmeter offentlige bygninger. Til sådanne
undersøgelser vil man selvfølgelig altid ønske sig så høj
svarprocent som muligt, men partnerne bag indekset er
først og fremmest glade for, at det allerede i det første år
har opnået en tilslutning, der gør det muligt at uddrage
generelle indsigter i virksomheders og kommuners indsats
for at spare på energien.
VIRKSOMHEDER
Denne første udgave af Energiindeks Danmark viser,
at de største danske virksomheder har fokus på deres
energiforbrug, og de fleste har taget de første skridt mod en
effektiv energiindsats.
Besvarelserne viser dog også, at der er stort rum for
forbedring og professionalisering af energiindsatsen i de
store danske virksomheder. Mange flere virksomheder
kunne bruge energiledelse som værktøj til at styrke
deres energiindsats. Kun omkring en tredjedel af
virksomhederne kender til de gældende standarder for
energiledelse, og ca. 6 pct. af virksomhederne, der har
indberettet, er certificeret efter dem. Omtrent hver tiende
virksomhed i undersøgelsen har hverken udpeget en
energiansvarlig medarbejder eller søgt ekstern rådgivning
for at reducere deres energiforbrug.
Ser man på virksomhedernes investeringer i
energieffektivisering, tegner der sig et tilsvarende billede
af, at der stadig er et stort uudnyttet potentiale. Det store
flertal af svarvirksomhederne – omtrent tre ud af fire –
investerer i energieffektivt udstyr i de år, der spørges til, men
investeringerne er ofte små i forhold til virksomhedernes
størrelse. De færreste investerer mere end en mio. om året
ud af en medianomsætning på 391 mio. kr.
Dette bestyrkes af, at besvarelserne viser, at en meget stor
del af investeringerne i energieffektiviseringer går efter de
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såkaldte ”lavthængende frugter” med tilbagebetalingstid
på få år.
Her er det værd at nævne, at mange af de investeringer,
der virkelig har muligheder for at reducere energiforbruget,
f.eks. i forbindelse med energirenoveringer af bygninger,
ofte har en længere tilbagebetalingstid. En vurdering
fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)s Klimaplan
2050 er, at industrien må begynde at investere med
tilbagebetalingstider på i hvert fald 7-8 år, hvis
virksomhederne skal levere deres del af de besparelser,
der skal til, for at Danmark kan blive uafhængig af fossile
brændsler i 2050.
Tilsammen skaber det et billede af, at flertallet af de store
danske virksomheder endnu langtfra udnytter de rentable
potentialer for effektiviseringsgevinster, som rent faktisk
findes.
Ser man på virksomhedernes forbrug af fjernvarme,
viser der sig en bekymrende tendens til, at forbruget
til opvarmning pr. kvadratmeter er stigende.
Virksomhederne har brugt næsten 5 pct. mere fjernvarme
pr. m2 i 2011 i forhold til 2009, når man tager højde for
forskelle i vejret i de to år. Derudover viser undersøgelsen,
at de deltagende virksomheder sjældent tager fat på de
langsigtede investeringer med en tilbagebetalingstid på
mere end fire år, hvilket langt de fleste energirenoveringer
af bygninger kræver. Tilsammen kan det tyde på, at store
danske virksomheder har et uudnyttet potentiale for
besparelser i energirenovering af deres bygninger. I en tid,
hvor energipriserne fortsat stiger, er energieffektivisering
dermed et område, hvor virksomhederne med fordel kan
satse mere for at styrke deres konkurrenceevne.
Besvarelserne viser også, at virksomheder, der har
taget et skridt mod en mere systematisk energiindsats og
har forankret ansvaret for at overvåge virksomhedens
energiforbrug hos en energiansvarlig medarbejder,
har større ambitioner end de virksomheder, der ikke
har en udpeget energiansvarlig. De investerer mere i
energieffektivitet og implementerer forbedringer med

længere tilbagebetalingstider. Besvarelserne kan dog ikke
sige noget om, hvorvidt det at have en energiansvarlig i
virksomheden øger ambitionerne, eller om det snarere
er omvendt, dvs. at virksomhedens ambitioner på
energiområdet skaber behovet for en energiansvarlig i
organisationen.
Alle virksomheder, der har indberettet til indekset,
har svaret på spørgsmålene om deres indsats for at skabe
energibesparelser, mens en mindre del af virksomhederne
har indberettet deres konkrete energiforbrug. Disse sidste
virksomheder gør en aktiv og prisværdig indsats for større
åbenhed og mere fælles viden om danske virksomheders
energiforbrug. I år er der dog ikke tilstrækkeligt
mange besvarelser til at drage generelle konklusioner,
bortset fra ovennævnte observation af udviklingen
i fjernvarmeforbruget. Men indberetningerne, som
forhåbentlig vil blive flere i de kommende år, er et første
skridt på vejen til et bedre overblik over udviklingen i de
danske virksomheders energiforbrug og -effektivisering.
KOMMUNER
Besvarelserne fra kommunerne tyder på et generelt
større fokus på energiforbruget end i virksomhederne.
Men kommunerne har også et ganske andet grundlag for
indsatsen i form af aftale mellem KL og regeringen fra 2007
og et generelt større fokus på det offentliges energiforbrug.
En del kommuner arbejder i forvejen aktivt med at profilere
sig via deres energiindsats, f.eks. gennem Klimakommuneaftaler med Danmarks Naturfredningsforening, det
europæiske initiativ Borgmesterpagten eller kurveknækkeraftaler med Energistyrelsen.
Alle kommuner i undersøgelsen har en energiansvarlig,
og langt de fleste har gennemført eller har planer om at
foretage energirenovering af bygninger. De gør også i stort
omfang brug af eksterne rådgivere i denne forbindelse. Det
viser sig dog også, at kun to tredjedele af de kommuner, der
svarer, har sat strategiske mål for deres energiindsats. Dette
er interessant, fordi besvarelserne samtidig indikerer, at

strategiske mål er et skridt mod at lave konkrete aftaler om
energibesparelser med andre parter i kommunen.
Ser man på kommunernes energiforbrug, viser
undersøgelsen, at børn- og ungeområdet er det område,
der samlet forbruger mest energi blandt de undersøgte
forvaltninger (administration, børn og unge, social og
sundhed, kultur og fritid). Dog viser det sig, at det netop
også er dette forvaltningsområde, der har det laveste
forbrug af energi pr. m2. Så selv om børn- og ungeområdet
samlet bruger mest energi, er deres bygninger de mest
energieffektive. Modsat er bygningerne i social- og
sundhedsforvaltningerne de mest energiforbrugende,
hvilket indikerer, at der kan være større muligheder for at
energirenovere i den del af kommunens bygningsmasse.

Hvorfor et
energiindeks?
Det danske samfund står over for en enorm opgave. I
løbet af få årtier skal vi reducere vores energiforbrug og
udvikle vores forsyning, så Danmark i 2050 er fri for fossile
brændsler.
Gruppen af partnere bag denne første udgave af Energiindeks
Danmark mener, at selv om vi er godt på vej mod en mere
energieffektiv fremtid, kan vi ikke nå målet om at være fri
af fossile brændsler uden en større gennemsigtighed og et
målrettet fokus på virksomheders og kommuners arbejde
med energiforbruget og energieffektiviteten.
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De 1.000 største
virksomheder
Landets 1.000 største virksomheder målt efter
omsætning, er blevet kontaktet i forbindelse med
arbejdet med Energiindeks Danmark.
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Virksomhedsresultater
viser der sig en vis overrepræsentation af de største 100
virksomheder. Se figur 1. Den fulde liste over virksomheder,
der har svaret, findes i appendikset bagest i publikationen.

FLEST FRA DE STØRSTE VIRKSOMHEDER
Antal besvarelser til Energiindeks Danmark fra landets
1.000 største virksomheder opdelt i grupper på 100
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D

anmarks 1.000 største virksomheder – målt efter
omsætning – er blevet bedt om at indberette,
dels hvordan og i hvilket omfang de forsøger at
effektivisere deres energiforbrug, dels hvor meget energi de
har brugt i henholdsvis 2009 og 20111.
De adspurgte virksomheder har alle en omsætning på
mindst ca. 230 mio. kr., men da virksomhederne blandt andet
spænder vidt i størrelse, branche og produktionsformer, er
der stor forskel på deres energiforbrug og forudsætninger
for at ændre på det. Besvarelserne kommer fra alle typer
af virksomheder, fra traditionel fremstillingsindustri over
større servicevirksomheder til finansielle virksomheder
og energihandelsselskaber med stor omsætning og med
en meget begrænset stab. Virksomhederne har således en
omsætning, der svinger fra godt 600.000 kr. til omkring
220 mio. kr. pr. ansat med en median på knap 2,2 mio. kr.
i omsætning pr. ansat. Antallet af ansatte svinger mellem 4
og 22.216, med en median på 391 ansatte2 .
En del virksomheder henter også betragtelige dele af
deres omsætning fra aktiviteter uden for landets grænser,
der ikke påvirker deres energiforbrug i Danmark, som der
– af hensyn til undersøgelsens størrelse og det arbejde, den
medfører for de deltagende virksomheder – alene er samlet
indberetninger af energiforbrug for.
110 virksomheder har svaret, 30 dog kun delvist. Ud fra
fordelingen på listen over de 1.000 største virksomheder

FIGUR 1 Der er en overvægt af de 100 største danske virksom-

heder blandt respondenterne til Energiindeks Danmark
(n=110).

Kilde — Top1000.dk/ Energiindeks Danmark - virksomhedsindberetninger.

1 Listen over de 1.000 største danske virksomheder er trukket fra hjemmesiden Top1000.dk d. 1. oktober 2012.
2 I beregninger af omsætning pr. medarbejder og antal medarbejdere er n=106 pga. manglende data om nogle virksomheders antal medarbejdere.
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FLEST SVAR FRA ENERGISEKTOREN
Fordeling af besvarelser på virksomhedernes hovedsektor
Underholdning
Transport

1

2

7

Tekstil og beklædning

Automobil
Bolig og indretning

3

3
Teknologi og maskinindustri

Service

2

Detailhandel
Elektronik

4

9
13

Pct.

7

Rådgivning
Rederi og shipping

Bygge og anlæg

6

2

4
1

Energi og forsyning

Engroshandel

8

3

Papir og emballage
Medier 1

3

Medicinal og biotek

9

Levnedsmidler

7

2

Finans og forsikring
It og tele

1

Kemisk fremstilling
Konglomerat

FIGUR 2 Branchefordeling af de virksomheder, der har indberettet til Energiindeks Danmark. Virksomhederne er opdelt

efter de brancheinddelinger, der er opgivet på Top1000.dk (n=110).

Kilde — Top1000.dk/ Energiindeks Danmark − virksomhedsindberetninger.

Virksomhederne er fordelt over en lang række brancher,
der i et vist omfang afspejler branchernes fordeling på
top1000-listen. Dog er det værd at bemærke, at mere end
hver tredje elektronikvirksomhed i top1000 (5 ud af 14)
og knap hver fjerde af energivirksomhederne (13 ud af
55) har besvaret det spørgeskema, der ligger til grund for
undersøgelsen. Se figur 2.
VIRKSOMHEDERNES ENERGISPAREINDSATS
Virksomhederne er blevet spurgt til deres energiledelse
samt til deres investeringer i energieffektivitet. De er
også blevet bedt om at indberette, i hvor høj grad de
kortlægger energiforbruget, har udpeget energiansvarlige
medarbejdere eller anvender standarder og certificeringer
for energiledelse.
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Samlet tegner besvarelserne et billede af, at danske
virksomheder har nogen fokus på energieffektiviteten, men
at der stadig er uudnyttet potentiale. De fleste har udpeget
energiansvarlige, men mange mangler endnu centrale
skridt for at arbejde effektivt med deres energiindsats og
med energiledelse.
Besvarelserne viser også, at der stadig er rum for at
udnytte de værktøjer, der er til energiledelse, og derved
høste de gevinster, som en mere målrettet indsats kan
indbringe, samt at gøre brug af professionel rådgivning.
Ser man på virksomhedernes konkrete investeringer, er
indsatsen præget af mange, men ofte små, tiltag.
MANGE, MEN FORSIGTIGE, TILTAG
Besvarelserne viser, at en stor del af virksomhederne –

MANGE INVESTERER, MEN FÅ SATSER STORT
Har virksomheden i 2011 foretaget tekniske ændringer eller
udskiftninger af virksomhedens udstyr, som har forbedret
energieffektiviteten?
n=110
Ja

27

Mere end 1.000.000

Ved ikke 8

0

25

50

75

Ja

78

42
0

100 %

Indfører virksomheden i år (2012), eller planlægger
virksomheden i 2013 at indføre tekniske ændringer eller
udskiftninger af produktionsudstyr, som vil forbedre
energieffektiviteten?
n=109

25

0-249.999

50

75

100 %

100 %

n=85

41
31
9

Ved ikke

25

75

19

Mere end 2.000.000

Ved ikke 5

50

Hvad er størrelsen på de forventede investeringer
af udstyr i 2012/13?

250.000-2.000.000

17

0

31

250.000-1.000.000

21

Nej

n=78
0-249.999

71

Nej

Hvad var størrelsen på de samlede investeringer
af udstyr i 2011?

0

25

50

75

100 %

FIGUR 3 Tre ud af fire respondentvirksomheder foretog i 2011 investeringer i udstyr, der forbedrer energieffektiviteten. Et lignende

antal har gjort det i 2012 eller planlægger at gøre det i 2013. Størstedelen af virksomhederne investerer mindre end en million
kroner om året på dette felt.
Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

knap 3 ud af 4 – har gennemført og tænker at gennemføre
tekniske ændringer eller at udskifte udstyr med det formål
at reducere det samlede energiforbrug. Se figur 3. Der er
spurgt til tekniske ændringer og udskiftning af udstyr i
kategorierne elektronisk udstyr i administrationen eller
på kontorer og teknisk udstyr såsom styringssystemer og
produktionsudstyr i industrien.
Indekset viser ikke ændringer i virksomhedernes
gennemførte eller planlagte investeringer i energieffektivitet
i disse kategorier fra 2011 til 2013. I 2011 foretog 71 pct.
af virksomhederne tekniske ændringer eller udskiftning
af virksomhedens udstyr. Umiddelbart kunne det se ud
til at denne andel stiger til 78 pct. for årene 2012/13. Men
da disse indberetninger dækker over en 2-årig periode,
er det svært at vurdere, om antallet af virksomheder, der

investerer i energibesparende teknologi og udstyr år for år,
rent faktisk vokser.
Omkring hver femte virksomhed har ikke eller planlægger ikke at foretage investeringer i energibesparende
udstyr. Dette kan dog skyldes at langt de fleste af de
investeringer, der er tale om – fra kontormaskiner til
produktionsudstyr – bliver mere energieffektive med tiden,
hvorfor nykøbt udstyr må forudsættes at have en længere
funktionstid. At udstyr generelt har fået en længere
funktionstid, kan muligvis være med til at forklare, hvorfor
nogle virksomheder ikke behøver at udskifte deres udstyr
så ofte og derfor heller ikke har gjort det eller planlægger
at gøre det.
Besvarelserne viser dog også, at størstedelen af
investeringerne i energibesparende teknik og udstyr er
13

Hvad er energiledelse?
Energiledelse er et redskab til strategisk styring af energiindsatsen i en
organisation. Eksempler på anerkendte ledelsessystemer til energiledelse er de
internationale standarder DS/EN 16001 og DS/ISO 50001. De centrale elementer
i energiledelse er:
Strategisk forankring i ledelsen for at sikre forretningsfokus og
fremdrift i energiindsatsen.
Energipolitik med målsætninger for virksomhedens energi- og
klimaindsats.
Overblik over energiforbruget og potentialerne for effektivisering.
Prioritering, planlægning og realisering af energiprojekter.
Løbende evaluering af energiforbrug og effekten af igangsatte projekter.

relativt små sammenlignet med virksomhedernes samlede
omsætning og omsætning pr. medarbejder. Størstedelen
af virksomhederne har gennemført eller planlagt
investeringer i energieffektivt udstyr for mindre end 1 mio.
kr. om året. Dog ser det ud til, at færre virksomheder ligger
i den nederste kategori med investeringer op til 250.000 kr.
pr. år fra 2011 til 2012/13.
Ud over investeringer i teknik og udstyr, der medfører
energibesparelser, er virksomhederne spurgt, om de
har gennemført investeringer, der forbedrer energieffektiviteten. Denne kategori dækker over andre
investeringer end i maskiner, f.eks. i bygningsforbedringer.
Virksomhederne er også blevet spurgt om tilbagebetalingstiderne for disse investeringer.
Besvarelserne viser, at ligesom det var tilfældet med
investeringer i udstyr, investerer op mod fire ud af
fem virksomheder i energiforbedringer. Se figur 4. En
samkøring af de to spørgsmål viser også, at der er en del
gengangere i kategorierne. 60 pct. af virksomhederne har
14
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svaret, at de både har investeret og planlægger at investere
i såvel udstyr som i andre energieffektiviseringer. 3 procent
har hverken investeret eller planlagt at gøre det i nogen af
kategorierne.
Ser man på de forventede tilbagebetalingstider for
investeringerne, viser det sig, at virksomhederne i
høj grad går efter de lavthængende frugter og laver
investeringer med en tilbagebetalingstid på få år. Se figur
4. Kun omkring hver femte virksomhed rapporterer, at
de investerer med tilbagebetalingstider på mere end fire
år. Samtidig tyder indberetningerne på en vis usikkerhed
hos mange virksomheder omkring tilbagebetalingstiden
for deres investeringer. 30 pct. svarer, at de ikke kender
tilbagebetalingstiden på de investeringer i energieffektivitet,
som de har tænkt sig at foretage i 2012 og 2013.
RUM FOR MERE PROFESSIONEL ENERGILEDELSE
Energieffektivisering handler ikke kun om investeringer,
men også om at holde et løbende fokus på energiforbruget

FÅ LANGSIGTEDE INVESTERINGER I ENERGIEFFEKTIVISERING
Har virksomheden i 2011 foretaget forbedringer i energieffektiviteten, som har betydet besparelser på virksomhedens
samlede energiforbrug?
Ja

n=108
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Nej

Ja
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Hvor lang er tilbagebetalingstiden for disse projekter?
Under 2 år
2-4 år

0

25

Under 2 år

Over 4 år

18

Over 4 år

Ved ikke

17

Ved ikke

50

75

50

75

100 %

100 %

n=88

20

2-4 år

28

25

6

Hvor lang er tilbagebetalingstiden på disse projekter?
n=82

37

0

12

Ved ikke

0

n=107

82

Nej

19

Ved ikke

Har virksomheden i 2012 foretaget eller planlægger
virksomheden i 2013/14 at foretage forbedringer i energieffektiviteten, som betyder besparelser på virksomhedens
samlede energiforbrug?

30
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31
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Størstedelen af virksomhederne investerer i og planlægger at investere i energieffektiviseringer.
De planlagte tilbagebetalingstider for investeringer i energieffektivt udstyr og teknik er oftest korte, dvs. under fire år.

FIGUR 4
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Anvendte begreber

og systematisere energiindsatsen. Undersøgelsen fokuserer
på flere forhold, der kan være med til at afgøre, om
virksomhederne fører en systematisk energiindsats:

Er der udpeget en eller flere personer med ansvar for
Energiansvarlig: Medarbejder, der som en del af sit arbejde
har ansvar for overvågning og opfølgning på virksomhedens
energiforbrug.
Energiledelse: Et systematisk, løbende fokus på organisationens
energi- og klimaindsats, som er strategisk forankret i ledelsen.
Internationalt anerkendte ledelsessystemer for energiledelse er
fx standarderne for energiledelse DS/EN 16001 og DS/EN ISO
50001.
Miljøledelse: En systematisk og løbende indsats til forbedring
af virksomhedens miljøpåvirkning. I miljøledelse arbejdes der
med ressourceforbrug f.eks. vand, energi, affald. Anerkendte
systemer for miljøledelse er f.eks. den internationale standard for
miljøledelse DS/EN ISO 14001 og EMAS.

at gennemføre og overvåge virksomhedens energiindsats?
Har virksomheden brugt eksterne rådgivere i arbejdet
med at reducere sit energiforbrug?
Hvor godt er kendskabet til systematisk energiledelse
og miljøledelse i virksomheden?
Besvarelserne viser, at en stor del af respondenterne
(83 pct.) har en eller flere udpegede medarbejdere,
som er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug og
energiovervågning. En mindre del har gjort brug af ekstern
rådgivning på energiområdet inden for de seneste fire år
før undersøgelsen. Godt hver tredje virksomhed kender til
en eller flere standarder for energiledelse, og kun 6 pct. af
virksomhederne er selv certificeret efter de mest udbredte
15

VIRKSOMHEDERNE TÆNKER PÅ ENERGIFORBRUGET, MEN BRUGER IKKE
VÆRKTØJERNE TIL SYSTEMATISK ENERGILEDELSE
Har virksomheden udpeget en eller flere medarbejdere, der
er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug, og som
varetager en systematisk opfølgning/overvågning af
energiforbruget?
Ja

Ja

83

Nej

72

Nej

15

Ved ikke

Har virksomheden gjort brug af ekstern energirådgivning i
forbindelse med forbedring af energieffektiviteten på et
tidspunkt i perioden fra 2009 til i dag?

Ved ikke
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n=107

n=109

Har virksomheden kendskab til standarder for energiledelse

Er virksomheden certificeret efter den gældende standard
for energiledelse (DS/EN 16001 eller DS/EN ISO 50001)?

(den danske standard DS 2403, den europæiske standard DS/EN
16001 eller den internationale standard DS/EN ISO 50001)?

Ja

Ja

35

Nej

Nej

43

Ved ikke

93

Ved ikke
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Det store flertal af virksomhederne i undersøgelsen har energiansvarlige medarbejdere, men kun et fåtal kender til eller
bruger de eksisterende standarder for energiledelse.

FIGUR 5

Note — Kun de virksomheder, der har angivet, at de kender til standarder, er spurgt til, om de bruger dem. Antallet af positive besvarelser i spørgsmålet om brug er
dog i denne sammenhæng sat over for det fulde antal af virksomheder, der har svaret på spørgsmål om deres kendskab til standarder, for at anskueliggøre, i hvor
høj grad virksomhederne gør brug af standarderne.
Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

standarder. Se figur 5. 25 pct. af respondenterne angiver, at
de påtænker at indføre energiledelse i en eller anden form.
Ser man på virksomhedernes fokus og indsats inden
for miljøledelse, anvender 40 pct. af virksomhederne
miljøledelse i en eller anden form. Dog er der ingen
af virksomhederne, der påtænker at blive registreret
under EMAS, der er EU’s ordning for officielt anerkendt
miljøledelse. Og kun 3 pct. påtænker at blive certificeret
efter den internationale standard for miljøledelse, DS/EN
ISO 14001.
Samlet tegner besvarelserne et billede af, at danske
16
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virksomheder allerede har taget de første skridt mod en
systematisk energi- og miljøledelse. Dog er der stadig
stort potentiale for at tilegne sig viden og gøre brug af
de redskaber, der er til rådighed, for at systematisere
deres indsats og arbejde professionelt med styring af
virksomhedernes energiforbrug.
Kigger man lidt dybere i besvarelserne, viser det sig,
at mens 65 procent af virksomhederne både har udpeget
en energiansvarlig og modtaget ekstern rådgivning, er
der også godt 8 pct. af virksomhederne, der hverken har
en energiansvarlig eller har modtaget ekstern rådgiv-

ENERGIANSVARLIGE SØGER RÅD
pct.

Har brugt
ekstern
rådgivning

Har ikke brugt
ekstern
rådgivning

ENERGIANSVARLIGE GÅR HÅND I
HÅND MED EKSTERNE RÅDGIVERE
Andel af virksomheder, der har gjort brug af eksterne
energirådgivere, pct.

Ved ikke

Har udpeget en
energiansvarlig

65,4

14,9

2,8

Har ikke
udpeget en
energiansvarlig

5,6

8,4

1

Ved ikke

90

Har brugt ekstern
energirådgivning

80

Har ikke brugt ekstern
energirådgivning

70

Ved ikke

60
1

0

1

50
40

TABEL 1 Der er sammenhæng mellem, om virksomhederne

har energiansvarlige, og om de bruger ekstern rådgivning om
deres energiforbrug.
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30
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Har udpeget en
energiansvarlig

Har ikke udpeget
en energiansvarlig

Virksomheder, der har en eller flere energiansvarlige
medarbejdere, bruger i væsentligt større grad ekstern rådgivning om virksomhedens energiforbrug.
FIGUR 6

Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

ning om deres energiforbrug. Se tabel 1. Det viser sig
også, at virksomheder, der har udpeget en eller flere
energiansvarlige, i højere grad bruger ekstern rådgivning.
Se figur 6. Interne energiansvarlige i virksomheden og
ekstern rådgivning er altså ikke tiltag, der afløser hinanden
– tværtimod.
Vælger man at se på udpegningen af en energiansvarlig
som et trin i en virksomheds rejse mod en systematisk
energiindsats, er det værd at se på, om det skridt i sig selv
hænger sammen med ændringer i virksomhedens indsats
på området.

I besvarelserne ses en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af en eller flere energiansvarlige i virksomheden
og virksomhedens investeringer i energieffektiv teknik
eller udstyr. Virksomheder, der har udpeget en eller flere
medarbejdere med ansvar for at overvåge og følge op
på virksomhedens energiforbrug, foretog i 2011 større
investeringer i produktionsudstyr end virksomheder,
der ikke har en udpeget medarbejder, med ansvar for
virksomhedens energiforbrug. Det samme gør sig gældende
i 2012/13. Se tabel 2 og 3.
Der er dog en vis usikkerhed i at sammenligne årene,
17

ENERGIINDSATS OG
INVESTERINGER 2011
Har virksomheden udpeget en
energiansvarlig / Investering i kr.

ENERGIINDSATS OG
INVESTERINGER 2012/2013
Har virksomheden udpeget en
energiansvarlig / Investering i kr.

Ja

Nej

Ca. 22,5 pct.

Ca. 22,2 pct.

under 250.000

250.000–1.000.000

Ca. 20 pct.

Ca. 22,2 pct.

250.000-2.000.000

mere end 1.000.000

Ca. 34 pct.

Ca. 11,1 pct.

over 2.000.000

Ca. 23,5 pct.

Ca. 44,4 pct.

100 pct.

100 pct.

under 249.000

Ved ikke
I alt

TABEL 2 Virksomheder med en eller flere energiansvarlige
medarbejdere har foretaget større investeringer i produktionsudstyr end virksomheder, der ikke har energisansvarlige.
Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

Ja

Nej

Ca. 17 pct.

Ca. 0 pct.

Ca. 34 pct.

Ca. 28 pct.

Ca. 22,7 pct.

Ca. 22 pct.

Kender ikke beløbet af deres
fremtidige investeringer

Ca. 9 pct.

Ca. 0 pct.

Virksomheder, der har angivet
’nej’ eller ’ved ikke’, til om der er
foretaget investeringer i 2012/2013

Ca. 17 pct.

Ca. 40 pct.

100 pct.

100 pct.

I alt

Virksomheder med en eller flere energiansvarlige
medarbejdere forventer at foretage større investeringer i
produktionsudstyr end virksomheder, der ikke har energiansvarlige.

TABEL 3

Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

fordi der er en stor andel af virksomhederne uden
energiansvarlige, der ikke kan oplyse, om de har foretaget
investeringer i energieffektivt udstyr eller planlægger
at gøre det. I alt svarer knap 40 pct. af virksomhederne
uden energiansvarlige, at de ikke ved, om der er eller skal
foretages denne type investeringer i 2013.
Dette kan dog også tages som en indikation på
medarbejdernes kendskab til indsatsen for at spare på
energien i de virksomheder, der ikke har en energiansvarlig
medarbejder. For virksomheder, hvor der er en udpeget
energiansvarlig medarbejder, ligger denne andel på 17 pct.
18
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Ligeledes viser det sig, at virksomheder med en udpeget
energiansvarlig i højere grad inddrager energiforbrug som
et væsentligt kriterium, når der skal indkøbes nyt udstyr.
For 87 pct. af virksomhederne med en energiansvarlig er
udstyrs energiforbrug et væsentligt kriterium for valget
af leverandør. Det samme gør sig gældende for 73 pct. af
virksomhederne uden en energiansvarlig.
Endelig ses der også en sammenhæng mellem
virksomheder, der har udpeget energiansvarlige, og
virksomhedernes strategi for investeringer i energieffektiviseringer. Virksomheder med en energiansvarlig

VIRKSOMHEDER MED ENERGIANSVARLIGE INVESTERER
MED STØRRE OVERBLIK OG LÆNGERE SIGTE
Tilbagebetalingstid 2011
for virksomheder med en
eller flere energiansvarlige

Tilbagebetalingstid 2011
for virksomheder uden en
eller flere energiansvarlige

n=89

n=18

Tilbagebetalingstid
på forbedringen i
energieffektivitet
Under 2 år

22,22

23,59
29,22
Pct.

55,55

Over 4 år

Pct.

15,73

16,66
31,46

2-4 år

Ved ikke/
Ønsker ikke at svare

5,55

Tilbagebetalingstid 2012/13
for virksomheder med en
eller flere energiansvarlige

Tilbagebetalingstid 2012/13
for virksomheder uden en
eller flere energiansvarlige

n=89

n=18
17,97

11,11
11,11

38,2
Pct.

Pct.
26,96

61,11

16,66

16,85

Virksomhederne, der har udpeget en eller flere energiansvarlige medarbejdere,
har bedre styr på deres energiinvesteringer og tænker mere langsigtet end virksomheder
uden energiansvarlige.

FIGUR 7
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har i højere grad overblik over tilbagebetalingstider for
investeringer i energieffektivitet end virksomheder uden
energiansvarlige. De er også langt mere tilbøjelige til at
foretage investeringer med en tilbagebetalingstid på mere
end 4 år. Se figur 7.
Tallene skal dog tolkes med en vis grad af forsigtighed.
Antallet af besvarelser fra virksomheder uden energiansvarlige er lille, og de rå tal siger intet om, hvorvidt
virksomhederne investerer mere ambitiøst, fordi de
har en energiansvarlig, eller om de omvendt har en
energiansvarlig, fordi de har valgt at investere ambitiøst i

energibesparelser og ønsker at forankre denne beslutning
hos en eller flere medarbejdere.
Man må også forvente, at undersøgelsen som sådan har
en vis hældning mod, at virksomheder, der besvarer, netop
gør det, fordi de har en energiansvarlig, som de kan placere
opgaven med at indberette hos.

KONSULENTER OG LEVERANDØRER ER
POPULÆRE RÅDGIVERE
Ser man på en anden indikator for, hvorvidt en virksomhed har en systematisk indsats for at spare energi – ekstern
19

DE MEST POPULÆRE RÅDGIVERE
Fra hvilket sted har virksomheden modtaget rådgivning?
Leverandør

Fjernvarmeforbrug fordelt på m2 pr. år

48

Brancheforening 5
Elselskab

81 KWh

KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2009

83,8 KWh

Fjernvarmeforbrug fordelt på m2 pr. år (graddagsreguleret)

13

Rådgivende konsulent

65

Energistyrelsen 10

KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2011

87,3 KWh

KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2009

83,8 KWh

TABEL 4 Virksomhedernes fjernvarmeforbrug er steget mellem

Andre 11

2009 og 2011.

Ved ikke

0

KWh fjernvarme brugt pr. kvadratmeter pr. år i 2011
(n=30)

49

Andre virksomheder

FJERNVARMEFORBRUGET ER STEGET
I 2009-2011

25

50

75

100 %

Note— Energiforbruget pr. m2 er reguleret på baggrund af graddagsberegning fra
Danmarks Meteorologiske Institut for at tage højde for forskelle i vejret de to år.
Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

FIGUR 8 Blandt de 73 pct. af virksomhederne, der har

modtaget ekstern rådgivning, er konsulenter det mest populære
valg af rådgiver. Det er muligt at svare i flere kategorier, derfor
er summen af svarene mere end 100 pct. (n=79).
Kilde — Energiindeks Danmark – virksomhedsindberetninger.

rådgivning – viser det sig, at uafhængige konsulenter er det
mest populære valg som rådgivere, efterfulgt af leverandører
af energieffektive løsninger og forsyningsselskaber.
Derimod er Energistyrelsen og brancheforeninger ikke
særligt brugte. Se figur 8.

VIRKSOMHEDERNES FJERNVARMEFORBRUG
Virksomhederne er blevet bedt om at indberette deres
energiforbrug i 2009 og 2011 fordelt på, hvilke energikilder
de bruger. En del virksomheder har dog alene indberettet
for enkelte år eller for enkelte energikilder uden at angive,
hvorvidt de benytter andre energikilder.
Sammenholdt med den store diversitet i brancher, antal
ansatte og omsætning pr. ansat giver det anledning til stor
forsigtighed i tolkningen af resultaterne. Derfor ser vi dette
år alene på virksomhedernes forbrug af fjernvarme pr. m2 i
2011 sammenlignet med 2009. Dette kan tages som udtryk
for, hvor energieffektive virksomhedernes bygninger er
20
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som helhed, og er dermed en indikator for, hvorvidt de
virksomheder, der har indberettet energiforbrug fra begge
år, har hævet energistandarden i deres bygningsmasse.
Beregningen viser, at de 30 virksomheder, der har
indberettet tal for fjernvarmeforbrug i både 2009 og 2011,
ikke er blevet bedre til at spare på varmen. Tværtimod er
forbruget steget med omkring 4 procent, når der reguleres
for vejret i de pågældende år. Se tabel 4.
Man skal være forsigtig med at tolke for bastant på dette
pga. det relativt lille antal besvarelser. Dette gør sig specielt
gældende, når der er tale om virksomheder, hvor man ikke
kan afvise, at de sidste års økonomiske udvikling kan have
betydet, at nogle bygninger har stået tomme i 2009, hvor
den økonomiske krise toppede. Men set i lyset af, at få
virksomheder investerer med en tilbagebetalingshorisont
på 4 år eller mere (se figur 4 side 15), kan det tyde på, at
der er et uudnyttet potentiale for energirenovering af
bygninger hos de største danske virksomheder.
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Kommuneresultater
L

andets 98 kommuner er blevet bedt om at besvare
dels et spørgeskema om deres indsats for at spare
på energien og resultaterne af denne, dels et
spørgeskema om deres energiforbrug. I alt 23 kommuner
har svaret, dog har nogle kun svaret på den ene del af
undersøgelsen.
Svarkommunerne er fordelt over landet med fire i
Region Nordjylland, tre i Region Midtjylland, seks i
Region Syddanmark, to i Region Sjælland og syv i Region
Hovedstaden. Kommunerne har mellem 21.000 (Morsø)
og 203.000 (Aalborg) indbyggere (kv.4 2012). Se figur 9.
Den fulde liste over kommuner, der har svaret, findes i
appendikset bagest i publikationen.
17 kommuner har indberettet forbrug for offentlige
forvaltninger på enten bygnings- eller forvaltningsniveau.
16 af disse har også indberettet størrelsen af
forvaltningernes bygninger. Det betyder, at analyserne af
forbruget i bygningerne bygger på forbrugstal for knap 5
millioner kvadratmeter kommunale bygninger.
Kommunerne har på flere måder andre rammer for
deres energiindsats end virksomhederne. En vigtig del af
grundlaget for kommunernes indsats er den frivillige aftale
fra 2007 om realisering af energibesparelser i kommuner,

som Kommunernes Landsforening (KL) indgik med det
daværende Transport- og Energiministerium. Aftalen,
der gælder for alle medlemmer af KL har som mål, at
kommunerne:
”Implementerer systematisk energiledelse med det mål at
fremme energieffektivitet og gennemførelsen af rentable
energibesparelser i de kommunale institutioner.”
”Køber energieffektive produkter, medmindre det
kan begrundes, at sådanne produkter ikke lever op til
væsentlige krav med hensyn til funktion, kvalitet, miljø og
omkostningseffektivitet.”3
Endvidere er det en del af aftalen, at hvis den lovpligtige
energimærkning af kommunens bygninger resulterer i
anbefalinger til energiforbedringer, skal disse gennemføres
inden for fem år, efter mærkningen er lavet. Dette skal
ske for projekter, der ”har en tilbagebetalingstid på indtil
5 år, medmindre det kan dokumenteres, at væsentlige
forhold taler imod projektets gennemførelse”. Aftalen er i
øjeblikket til genforhandling.
Flertallet af de danske kommuner deltager også i et

3 ”Aftale mellem KL og transport-og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i kommuner.”, se: http://www.ens.dk/da-dk/forbrugogbesparelser/denoffentligesektor/
regionerogkommuner/documents/aftalen%20med%20kl%20af%20okt%2007.pdf.
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SVAR FRA 23 KOMMUNER

FLERE KOMMUNER MANGLER STADIG
AT DEFINERE MÅL FOR DERES
STRATEGISKE ENERGIPLANLÆGNING
Har kommunen mål for strategisk energiplanlægning, der
dækker hele kommunen?
Ja
Nej
Ved ikke
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Kun knap to tredjedele af kommunerne oplyser, at
det har endnu ikke defineret mål for deres strategiske
energiplanlægning (n=22).
FIGUR 10

Kilde — Energiindeks Danmark – kommuneindberetninger.

FIGUR 9 23 kommuner har indberettet til energiindekset.
De er fordelt over hele landet.
Kilde — Energiindeks Danmark – kommuneindberetninger.

eller flere miljøinitiativer såsom Klimakommune-aftalen
med Danmarks Naturfredningsforening, det europæiske
initiativ Borgmesterpagten eller kurveknækkeraftaler med
Energistyrelsen.
KOMMUNERNES ENERGISPAREINDSATS
Besvarelserne viser, at der er en stor bevidsthed omkring
energibesparelser og energieffektivisering i kommunerne.
Samtlige kommuner, der har deltaget i undersøgelsen,
har udpeget en eller flere energiansvarlige medarbejdere.

Her skal det siges, at førnævnte aftale mellem KL og det
daværende Transport- og Energiministerium indebærer,
at kommunerne implementerer systematisk energiledelse.
14 ud af 22 kommuner har en strategisk energiplan, der
gælder hele kommunen. Strategisk energiplanlægning
kan indebære aktiviteter med virksomheder, der ligger
i kommunen, kommunale anlæg og bygninger samt
målsætninger og samarbejde med borgerne. Se figur 10.
Ser vi dybere i tallene, viser der sig et sammenfald mellem
de kommuner, der har lavet en strategisk energiplan,
23

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING
KAN UNDERSTØTTE KONKRETE
INITIATIVER I KOMMUNERNE

ENERGIFORBRUG ER VIGTIGT FOR
KOMMUNERNE, MEN MANGE STILLER
IKKE KRAV TIL DET

Antal kommuner

Indgår udstyrs energiforbrug som et væsentligt kriterium i
forbindelse med indkøb?

Har indgået en eller
flere aftaler om
energieffektivisering
Har mål for
strategisk
energiplanlægning
Har ikke mål for
strategisk
energiplanlægning
Ved ikke, om
kommunen har mål
for strategisk
energiplanlægning

Har ikke indgået
aftaler om
energieffektivisering

11

3

2

3

Ja
Nej
Ved ikke

0

5

10

15

20

(n=21)
1

2

TABEL 5 Der er sammenfald mellem de kommuner, der har en

strategisk energiplan, og de kommuner, der har indgået
konkrete aftaler om energieffektivisering med virksomheder
eller andre i kommunen.
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SP: Stiller kommunen krav til grønne indkøb?
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FIGUR 11 Et stort flertal af kommunerne angiver, at energifor-

brug er en væsentlig faktor, når de køber udstyr, men knap
halvdelen stiller ikke selv krav til grønne indkøb.
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og de kommuner, der har indgået konkrete aftaler om
energieffektivisering med virksomheder eller andre i
kommunen. Se tabel 5. Det kan indikere, at en strategisk
energiplan er et planlægningsværktøj, der kan understøtte
konkrete initiativer i kommunerne.
KOMMUNERNES INDKØB
18 ud af 21 kommuner svarer, at udstyrs energiforbrug
indgår som et væsentligt kriterium ved deres indkøb.
Det er dog kun lidt over halvdelen af kommunerne, der
decideret stiller krav til grønne indkøb. Se figur 11. Det
indikerer, at der endnu er et stykke vej, før kommunerne
lever op til aftalen fra 2007 mellem KL og regeringen. På
dette område indebærer aftalen, at kommunerne skal købe
energieffektive produkter, medmindre det kan begrundes,
at disse ikke lever op til væsentlige krav med hensyn
24
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STOR FORSKEL PÅ ENERGIFORBRUGET I KOMMUNERNES BYGNINGER
Energiforbrug pr. m2 i 2011 i udvalgte forvaltningsområder
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Der er væsentlige forskelle mellem kommunerne i energieffektiviteten i kommunale bygninger.

Note — Figuren præsenterer samlede tal for 16 kommuners energiforbrug pr. m2 i administrationen og flg. forvaltningsområder: børn og unge, kultur og fritid,
social og sundhed.
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til funktion, kvalitet, miljø og omkostningseffektivitet.
Besvarelserne giver samtidig det indtryk, at kommunerne
ikke udnytter det fulde potentiale for at optræde som
kritiske indkøbere med hensyn til energiforbrug. Det skal
dog tilføjes, at Statens og Kommunernes Indkøbscentral
(SKI) stiller en række krav om samfundsansvar, herunder
energiforbrug og miljøpåvirkning, til deres leverandører.
Kommuner kan derfor gennem de indkøb, der foretages
gennem SKI, i realiteten vise sig at stille større krav, end
det fremgår af besvarelserne.
ENERGIFORBRUG I KOMMUNALE BYGNINGER
Der er væsentlige forskelle i energiforbruget i de deltagende
kommuner. For at kunne sammenligne store og små
kommuner præsenterer vi energiforbrug (varme og el) pr.
m2 for kommunernes bygninger. Dette tager ikke højde

for kommunernes forskelle mht., hvordan de tilrettelægger
servicen for borgerne, men kan dog bruges til at give en
indikation på, hvor energieffektive kommunens bygninger
er.
Ikke alle deltagende kommuner har indberettet for alle
forvaltninger. Derfor fokuserer de efterfølgende analyser på
administrative bygninger og kommunernes forvaltninger
for børn og unge, social og sundhed samt kultur og fritid.
Disse forvaltningsområder har 18 kommuner indberettet
data for.
Ser man på det samlede forbrug for alle energiformer er
Albertslund den kommune, hvor der bruges mest energi pr.
m2 bygning i de indberettede forvaltninger, mens Assens
Kommune har det laveste energiforbrug pr. m2. Se figur 12.
Resultaterne viser en stor variation i energiforbruget, der
indikerer, at der fortsat er betydelige gevinster at hente ved
25

KOMMUNERNES ENERGIFORBRUG FORDELT PÅ FORVALTNINGSOMRÅDER
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Kultur og fritid
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Energiforbruget pr. m2 i kommunale bygninger varierer en del fra forvaltning til forvaltning og mellem kommunerne.

Note — Slagelse Kommune har alene rapporteret elforbrug.
Kilde — Energiindeks Danmark - kommuneindberetninger.

at investere i energirenovering af kommunale bygninger.
Der skal dog udvises forsigtighed, når kommunernes
energiforbrug pr. m2 sammenlignes, da der vil være
forskelle i opgørelsesmetoder, bygningsmassens alder og
tilstand, kommunale tilbud osv., der påvirker den enkelte
kommunes mulighed for at reducere energi-forbruget.
Ser man på de enkelte forvaltningsområder, er der også
her stor forskel mellem kommunerne. Se figur 13.
På tværs af kommunernes forvaltningsområder
fremstår børn- og ungeområdet umiddelbart som det
klart mest energiforbrugende forvaltningsområde,
efterfulgt af social- og sundhedsområdet. Justerer man
tallene efter, hvor stort et areal bygninger, forvaltningsområderne råder over, tegner der sig et andet billede.
Fordeler man energiforbruget på areal, er social- og
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SAMLET ENERGIFORBRUG FOR UDVALGTE FORVALTNINGER
Energiforbrug pr. m2 for udvalgte forvaltninger
(16 kommuner)
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Samlet energiforbrug 2011 for udvalgte forvaltninger
(17 kommuner)

Børn og unge-forvaltningerne i svarkommunerne står tilsammen for over halvdelen af det samlede energiforbrug for de
fire undersøgte forvaltningsområder, men er faktisk det mest energieffektive område i kommunerne.
FIGUR 14
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sundhedsforvaltningerne det mest energiintensive
område, efterfulgt af administrationsbygningerne, mens
børn- og ungeforvaltningerne fremstår som det mindst
energiintensive forvaltningsområde. Se figur 14.
KOMMUNERNES ENERGIFORBRUG OG
BYGNINGSMASSE
Fire kommuner – Albertslund, Egedal, Fredensborg og Lejre
– har indberettet deres energiforbrug på bygningsniveau.
Indberetningerne viser store forskelle i bygningernes
energiforbrug pr. m2, både inden for kommunerne og inden
for de enkelte forvaltningsområder. Se figur 15 side 28.
Indberetningerne kan i sig selv ikke sige noget om, hvorfor
energiforbruget i den enkelte bygning er, som det er, og en
vis variation er naturlig som følge af forskelle i bygningernes

alder, brug og arkitektur. Alligevel tegner der sig et billede
af, at der i alle forvaltninger er gevinster at hente ved at
investere i energirenovering af kommunale bygninger.
Mellem ca. 8 og 20 pct. af bygningerne inden for de
analyserede forvaltningsområder bruger over 50 pct. mere
energi end gennemsnittet for hele forvaltningsområdet.
Og mellem ca. 20 og 36 pct. af bygningerne bruger over 25
pct. mere energi end gennemsnittet inden for de udvalgte
forvaltningsområder. Se figur 15.
ENERGIRENOVERINGER
Langt hovedparten af de kommuner, der har svaret, har i
2011 påbegyndt energirenoveringer og andre projekter for
at forbedre energieffektiviteten i kommunens bygninger,
og kommunerne har i næsten alle tilfælde trukket på
27

STOR AKTIVITET I KOMMUNERNE

ENERGIFORBRUG PR. M2 PÅ
BYGNINGSNIVEAU

Har kommunen i 2011 gennemført eller igangsat energirenoveringer af eksisterende bygninger?
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Har kommunen i 2011 benyttet ekstern rådgivning i
forbindelse med forbedring af energieffektiviseringer?
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Har kommunen i år (2012) eller påtænker kommunen i
2013 at foretage forbedringer af energieffektiviteten, som vil
betyde en besparelse på kommunens samlede energiforbrug?
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FIGUR 15 Der er stor forskel på bygningernes energiforbrug,
hvilket indikerer, at der kan være tydelige gevinster at hente
ved at energirenovere og optimere dele af kommunens
bygningsmasse.
Note — Hver søjle på x-aksen repræsenterer en forvaltningsbygning.
Alle bygninger med et samlet forbrug på 0 kwh pr. m2 eller over 500 kWh pr.
m2 er sorteret fra for at undgå fejlindberetninger og skævheder i det
overordnede billede forårsaget af enkelte særlige bygninger eller anlæg,
herunder aflåste bygninger, der ikke længere er i brug, og friluftsbade.
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Har kommunen i år (2012) eller påtænker kommunen i
2013 at benytte sig af ekstern rådgivning i forbindelse med
forbedring af energieffektiviseringer?
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FIGUR 16 Langt hovedparten af kommunerne har startet
energispareprojekter i 2011 og i 2012/13, og det store flertal af
svarkommunerne søger ekstern rådgivning.
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KOMMUNERNES ENERGIBESPARELSER
Opnået energibesparelse i procent af energiforbruget i 2011
Forventet energibesparelse i procent af energiforbruget i 2012/2013
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Der er stor forskel på de realiserede og forventede energibesparelser blandt svarkommunerne.
Den gennemsnitlige besparelse falder en smule, fra 4,5 pct. i 2011 til 3,2 % i 2012/13.

FIGUR 17

Note — Morsø og Slagelse Kommune har begge gennemført eller planlagt projekter til energieffektivisering, men har ikke rapporteret effekter. Næstved har
rapporteret effekt for 2012/13, men ikke for 2011. Silkeborg har rapporteret effekter for 2011, men ikke for 2012/13.
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ekstern rådgivning i denne forbindelse. I 2012/13 er både
aktiviteten og andelen, der bruger ekstern rådgivning
endnu større. Alle kommuner, der har svaret har påbegyndt
eller planlagt aktiviteter inden for disse år, og alle bortset
fra en enkelt gør det med bistand fra ekstern ekspertise. Se
figur 16.
Ser man på effekten af tiltagene i de kommuner, der har
indberettet disse, er en stor variation tydelig. Se figur 17.
Sammenligner man årene på tværs af kommunerne, ser
man, at kommunerne som helhed forventer mindre effekt
af de nye tiltag, end de fik ud af tiltagene i 2011. I 2011 er
der indberettet effekter med en gennemsnitsbesparelse

på 4,5 pct. af kommunens energiforbrug. I 2012/13 er de
forventede effekter på energiforbruget en besparelse på 3,2
pct. Samlet ser kommunerne, der har indberettet, ud til
at skære omtrent 8 pct. af deres energiforbrug fra 2011 til
2013 som følge af energieffektiviseringer.
Der er ikke i aftalen mellem KL og regeringen fra 2007 sat
et måltal for kommunernes besparelser, men den læner sig
på flere områder op ad aftalerne for udviklingen i statens
energiforbrug. Her var der sat et mål om en reduktion
på 10 pct. i 2011 i forhold til 2006. I det perspektiv ser
kommunerne, der deltager i undersøgelsen, som helhed ud
til at klare sig udmærket.
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Metode
T

il Energiindeks Danmark 2013 har vi bedt
landets 98 kommuner og Danmarks 1.000 største
virksomheder om at indberette deres energiforbrug.
Dertil har vi bedt dem om at svare på et spørgeskema om
deres initiativer i forbindelse med energieffektivisering og
energiindsats.
Udarbejdelse af spørgeskema til kommunerne og
bearbejdning af data er sket i samarbejde mellem EA Energianalyse og Mandag Morgen.

Kommuner

Kommunerne har i perioden fra midt i oktober 2012 til
slutningen af november 2012 modtaget tre henvendelser
angående indberetningen. To til kommunaldirektøren og
en til kommunernes borgmestre.
I alt har:

23 kommuner udfyldt indberetningsskemaet.
4 kommuner indgivet besvarelse gennem andre opgørelsesark.

I opgørelsen af energiforbrug pr. m2 i kommunale
bygninger er der set bort fra alle bygninger, hvor der
er indberettet et forbrug på mere end 500 kWh/m2. pr.

år. Dette er sket for at undgå, at fejlindberetninger og
enkelte særlige bygninger eller anlæg skaber skævheder
i det overordnede billede af de kommunale bygningers
energiforbrug.

Virksomheder

Virksomhederne fik tilsendt den første forespørgsel via
brev i begyndelsen af oktober 2012. Listen over de 1.000
største danske virksomheder opgjort efter omsætning blev
trukket fra hjemmesiden Top1000.dk 1. oktober 2012.
Virksomhedernes administrerende direktører er blevet
kontaktet med brev og mail. Såfremt virksomhederne
har haft oplysninger om deres miljø-, CSR- eller
kommunikationsansvarlige, er disse efterfølgende blevet
kontaktet.
Virksomhederne modtog henvendelser angående indberetning i perioden fra begyndelsen af oktober til slutningen af november 2012.
Udarbejdelse af spørgeskema og bearbejdning af data er
sket i samarbejde mellem projektets partnere.
I alt har:

110 virksomheder svaret helt eller delvist på spørgeskemaet.
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APPENDIKS

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

Virksomheder
AKV Danmark A/S
Albatros Travel A/S
Atkins Danmark A/S
Babcock & Wilcox Vølund A/S
Bb Electronics A/S
LEGO – Billund
Billund Lufthavn A/S
Bisca A/S
BRDR. HARTMANN A/S
BRFkredit A/S
Bridgestone Danmark A/S
BROEN A/S
BTX Group A/S
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
Canon Danmark A/S
Capgemini Danmark A/S
Carletti A/S
Cheminova A/S
Clipper Group A/S
Codan Forsikring A/S
Comwell
COWI A/S
Daka Denmark A/S
Daloon A/S
Dan-Aktiv A/S
Dan-Foam ApS
Danlind A/S
Global Connect
Danmarks Skibskredit A/S
Dansk Retursystem A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
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Danske Commodities A/S
Danske Spil A/S
Danæg Products A/S
Dansk Computer Center A/S
De Grønlandske Brugser
DEIF A/S
DLG a.m.b.a
DONG Energy A/S
DSV A/S
Engsø Gruppen A/S
Eniro Danmark A/S
Ericsson Danmark
Esbjerg Forsyning A/S
Falck Danmark A/S
Fiskars Denmark A/S
Fjernvarme Fyn A/S
Flügger A/S
Forbrugsforeningen af 1886
FREJA Transport & Logistics A/S
FTZ Autodele & Værktøj A/S
GASA Bøg Denmark A/S
Glud & Marstrand
Grundfos A/S
Grønlandsbanken
H. Lundbeck A/S
Haribo Lakrids A/S
Hennes & Mauritz Danmark
Ib Andresen Industri A/S
In2house Amba
Industriens Pension
Jeudan
JN Data A/S
KiMs A/S
KMC, Kartoffelmelcentralen
Kopenhagen Fur
KPMG Denmark
Kyocera Unimerco A/S
Københavns Energi
Københavns Lufthavne
LM Wind Power, Danmark

Metroselskabet I/S og Metroservice
Micro Matic A/S
Mindshare A/S
Nettbuss
NIRAS
Novenco A/S
PenSam
PFA Pension
Post Danmark A/S
Pressalit A/S
Rockwool A/S
Royal Greenland A/S
SAS Institute
Schneider Electric Danmark
SEAS-NVE
Semco Maritime A/S
Skanska Øresund
Stiholt Trafikcenter Sæby Syd
Strålfors
Superfos
Syd Energi
Sydbank
T. Hansen Gruppen A/S
TDC A/S
Teracom
Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
TNT Danmark A/S
Toms Gruppen A/S
Topsil Semiconductor Materials A/S
Toyota Danmark A/S
Triumph International A/S
VandCenter Syd A/S
Verdo
Vestas A/S
Viking Life-Saving Equipment A/S
Vindenergi Danmark amba
VWR - Bie & Berntsen
William Demant Holding A/S (Oticon)
Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Kommuner
Albertslund Kommune
Assens Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Hjørring Kommune
Holstebro Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Kolding Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Morsø Kommune
Nordfyn Kommune
Næstved Kommune
Odense Kommune
Roskilde Kommune
Silkeborg Kommune
Slagelse Kommune
Syddjurs Kommune
Thisted Kommune
Vejle Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Hørsholm Kommune
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