
    

Instruks til energibesparelser  

I lyset af den nuværende energi- og forsyningssituation pålægges alle 
myndigheder og institutioner, som er en del af ministeriets organisation og 
ansvarsområde, at indføre de nødvendige energisparetiltag, som oplistes i 
instruksen, med ikrafttrædelse hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2022.  

Det overordnede ansvar for at sikre realiseringen af tiltagene påhviler den 
enkelte myndighed eller institution, og kan blive gjort til genstand for kontrol 
fra myndigheden eller institutionens overliggende departement. For alle tiltag 
gælder, at de skal gennemføres i det omfang, det vurderes muligt og teknisk 
egnet i den enkelte myndighed eller institution.  

Energibesparende tiltag:   

• Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 
grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det 
vurderes muligt og teknisk egnet. 

• Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for 
unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, 
parkarealer mv.  

• Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og 
ventilation: Alle myndigheder og institutioner skal reducere 
bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller 
sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder 
skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når 
temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning. 

• Medarbejderinformation: Alle myndigheder og institutioner skal 
kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til 
energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens 
kampagnemateriale fra SparEnergi.dk.   

For alle tiltag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende 
lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Opvarmning 
til 19 grader er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning til 
temperatur i arbejdsrum på faste arbejdspladser, hvor temperaturen ikke bør 
komme under 18 grader for stillesiddende og stillestående arbejde. For de 
myndigheder og institutioner, som er underlagt ministeriets instruksbeføjelse, 
vil ovenstående være krav, mens det for de myndigheder og institutioner, som 
ikke er underlagt ministeriets instruksbeføjelse, vil være anbefalinger. Der vil 
således være obligatorisk at implementere tiltagene i departementet og i 
stiftsadministrationernes lokaler.   
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Indsatsen vil ske i forlængelse af den eksisterende indsats i staten jf. cirkulære 
om energieffektivisering i staten, hvor de enkelte ministerier bl.a. udarbejder 
energieffektiviseringsplaner. Energibesparelser opnået gennem tiltagene i 
instruksen vil bidrage til ministeriernes energibesparelsesmål i forlængelse af 
EU's energieffektivitetsdirektiv. 

Instruksen sendes efter beslutning fra regeringen den 8. september 2022 om, 
at alle ministerier og dertilhørende institutioner skal reducere deres samlede 
energiforbrug. Tilsvarende er regeringen gået sammen med Danske Regioner 
og Kommunernes Landsforening om at anbefale, at samme tiltag igangsættes i 
regionerne og kommunerne. Kirkeministeriet har i det lys besluttet at udsende 
en tilsvarende opfordring til alle menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, 
folkekirkelige uddannelsesinstitutioner og folkekirken.dk. Formålet er at spare 
på energien på tværs af hele den offentlige sektor.  

Med venlig hilsen  

 

Pernille Esdahl 

kontorchef  

 

 


