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1 Kortlægninger gennemført i relation til denne analyse 
 

Den 3. januar 2013: 

Københavns Universitet Science, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg 

Campus 

Thorvaldsensvej 40 

1871 Frederiksberg C 

 

Kontaktpersoner: 

Energicontroller Jürgen Christiansen 

Ventilationsrådgiver Svend Erik Dam 

Gennemført af Carsten Tonn Petersen & Louise Hedelund Sørensen, Viegand Maagøe 

 

Udleverede data til kortlægning: 

Oversigtstegning af siten til runderingen 

Plantegninger med rumnumre, anvendelse og areal til runderingen 

Varmemålinger i CTS: årsforbrug 

El-målinger i CTS: årsforbrug og døgnforbrug pr måned 

Data for ventilationsanlæg, inkl. stinkskabe 

Indsamlede data til kortlægningen: 

Kortlægning af to etager samt kælder 

 

Den 9. januar 2013: 

Vejle Sygehus 

Kabbeltoft 25 

7100 Vejle 

 

Kontaktpersoner: 

Miljøkoordinator Kirsten Wulff Møller  

Energitekniker Claus Nordentoft 

Gennemført af Mie Skaarup Brødsgaard, Viegand Maagøe 

 

Målerstrukturen på Vejle Sygehus er opbygget efter bygninger, hvilket vil sige, at der findes 

målinger på bygningsniveau, og flere specifikke afdelinger såsom laboratoriecenteret og steril-

centralen findes der målere for hver etage/afdeling. Se evt. nedenstående figur for overblik 

over alle bygninger under Vejle Sygehus. 

 

http://www.science.ku.dk/
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En del data omkring procesenergi var kontaktpersonerne i besiddelse af. Disse data stammer 

fra gennemførte eller nye energiprojekter. Derudover er udvalgte afdelinger runderet. 

 

Udleverede data til kortlægning: 

EMO-oversigt fra 2010 

Oversigt fra Ventilationseftersynsordningen 

Energiopgørelse per bygning for Vejle Sygehus 2012 

Oversigt over kølekompressorer 

Oversigt af cirkulationspumper 

Opgørelse af computere  

Opgørelse af energiforbrug til laboratoriebygning på etageniveau for 2012 

Opgørelse af energiforbrug til sterilcentral  

Opgørelse af energiforbrug til elevatorer 

Opgørelse af energiforbrug til trykluftsanlæg  

Opgørelse af energiforbrug til -80/-135 °C frysere 

 

Indsamlede data til kortlægningen: 

Kortlægning af sengeafdeling 

Kortlægning af strålebehandling 

Rundgang på laboratoriecenteret 

 

 



Viegand Maagøe  |  PROCESENERGI- bilagsrapport  |  6 

 

2 Bilag fra Bygningsreglementet 
Fordeling af proces og bygningsenergi (jfr. Be10), Udkast udarbejdet af SBi for Bygningsstyrelsen. 

 
Bygningsenergi 

Blæser på kedel 

Pumper på kedler 

Pumper på fjernvarmevekslere 

Pumper i brugsvandsanlæg 

Pumper i centralvarmeanlæg 

Pumper i solvarmeanlæg 

Elforbrug i varmepumper 

El-opvarmning af varmt brugsvand 

El-radiatorer 

El-varmeflader i ventilationsanlæg 

Ventilatorer i ventilationsanlæg 

Automatik til kedler 

Automatik til fjernvarmevekslere 

Automatik til solvarmeanlæg 

Automatik til varmepumper 

Almenbelysning (loftbelysning) 

inkl. Stand-by 

Arbejdslamper 

Komfort-køling 

Pumper ved varmeflader i ventilations-

anlæg 

Pumper i trykforøgeranlæg 

Pumper i sprinkleranlæg/vandtågeanlæg 

Motorer til vinduesåbnere 

Automatik til varme- og ventilationsan-

læg 

Procesenergi 

Ventilatorer til storkøkkenemhætter 

Ventilatorer til stinkskabsudsugning 

Ventilatorer i varmekonvektorer 

Ventilatorer til parkeringsarealer 

Motorer til roterende varmegenvindere 

Tavlebelysning 

Plantebelysning 

Pumper til andre medier, f.eks.  

demineraliseret vand, hedtvand, 

ilt, sug m.m. 

Varmeforsyning af dyrestalde, væksthu-

se ol. 

Ventilation af dyreforsøgslokaler, dyre-

stalde, væksthus o. lign.  

Belysning udenfor brugstiden 

Udendørs belysning 

Belysning i indendørs parkering 

Belysning i uopvarmede områder f.eks. 

kældre (udenfor BBR-arealer) 

Proces-køling 

EDB-udstyr EDB-servere inkl. køling 

Audio- og videoudstyr 

Laboratorieudstyr 

Hårde hvidevarer 

Elevator til varer m.m. 

Procesanlæg 
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(styringsanlæg til bygningsenergi) 

Varmeforbrug af brugslokaler.  

Elevator til persontransport (bygnings-

forbrug) 

 

 

Elforbruget for disse kan dog i nogle 

tilfælde påvirke overtemperaturen om 

sommeren og behovet for køling, hvilket 

indgår i energibehovet. 

  



Viegand Maagøe  |  PROCESENERGI- bilagsrapport  |  8 

 

3 Vurdering af emner i anbefalet kortlægningsstruktur  

 
Hovedpunkter Underpunkter Gruppering Bedømmelse Bemærkning Forslag 

Ventilatorer til storkøkkenem-

hætter 

  Ventilation Relevant   Behandles summarisk 

Ventilatorer til stinkskabe   Ventilation Meget relevant   Fokuser detaljeret på 

dette 

Ventilatorer i varmekonvekto-

rer 

  Ventilation     Undlades 

Ventilatorer til parkeringsarea-

ler 

  Ventilation     Undlades 

Motorer i roterende varme-

vekslere 

  Motordrift     Undlades 

Elevator til varer   Motordrift     Undlades 

Tavlebelysning   Belysning     Undlades 

Plantebelysning   Belysning evt. fx. Fytotron Behandles summarisk 

Belysning uden for brugstiden   Belysning     Undlades 

Udendørs belysning   Belysning     Undlades 

Belysning i indendørs parke-

ring 

  Belysning     Undlades 

Belysning i uopvarmede om-

råder 

Kældre Belysning     Undlades 

Belysning i uopvarmede om-

råder 

Diverse Andre Udenfor 

Bbr 

Belysning     Undlades 

Pumper til andre medier Demineraliseret Vand Pumper Meget relevant   Fokuser detaljeret på 

dette 

Pumper til andre medier Hedtvand Pumper Relevant kun til proces Fokuser detaljeret på 

dette 

Pumper til andre medier Ilt Pumper Meget relevant   Fokuser detaljeret på 

dette 

Pumper til andre medier Sug Pumper Meget relevant   Fokuser detaljeret på 

dette 

Pumper til andre medier Diverse Pumper Meget relevant   Fokuser detaljeret på 

dette 
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Skema 1 (fortsat) 

 

Varmeforsyning Dyrestalde Varme evt.   Behandles summa-

risk 

Varmeforsyning Væksthuse Varme evt.   Behandles summa-

risk 

Varmeforsyning Diverse Varme     Behandles summa-

risk 

Proces-Køling   Køling Meget relevant   Fokuser detaljeret 

på dette 

Edb-udstyr Edb-Servere IT Relevant expanderer lidt Behandles summa-

risk 

Edb-udstyr Edb-Køling IT Relevant   Behandles summa-

risk 

Audio- Og Videoudstyr   Elektronik Relevant   Behandles summa-

risk 

Laboratorieudstyr   Blandet Meget relevant expanderer kraftigt, 

se separat liste 

Fokuser detaljeret 

på dette 

Hårde hvidevarer   Blandet Meget relevant expanderer Behandles summa-

risk 

Procesanlæg   Blandet Meget relevant expanderer kraftigt, 

se separat liste 

Fokuser detaljeret 

på dette 
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4 Procesenergiforbrug bedømt ”meget relevante” i 

bilag 3. 
 

Anvendelse Teknik Yderligere opdeling Datakilder 

Laboratorieudstyr Blandet Små og store hospitaler samt Uddannel-

se/Forskning. 

Se detaljeret liste. 

OUH, Køge, Nykøbing Sj., 

RUC, DTU 

Procesanlæg Blandet Autoklaver, skannere, røntgen, etc.  

Forsyningsanlæg: Trykluft, vakuum, damp 

Se detaljeret liste 

OUH, RUC, DTU 

Proces-Køling Køling Mekanisk køling, frikøling RUC 

Pumper til andre medier Pumper Brug Br10 opdeling. Pumper vil dog oftest 

indgå under enten lab-udstyr eller proces-

anlæg 

  

Ventilatorer til stinkskabe Ventilation LAF-bænke, alm. stinkskabe RUC 
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5 Procesenergiforbrug bedømt ”relevant” i bilag 3. 
 

Anvendelse Teknik Bemærkninger 

Audio- og videoudstyr Elektronik   

Edb-udstyr IT Find PUE eller andre nøgletal. 

Brug Servervejledningen 

Hårde hvidevarer Blandet -80 graders frysere behandles under 

proces-køling. Ellers bruges nøgletal 

Plantebelysning Belysning Hvis fytotroner findes, har de meget stort 

el-forbrug. Anden plantebelysning medta-

ges ikke. 

Varmeforsyning Varme Kun hvis det er til proces- eller lab-udstyr 

Ventilatorer til storkøkkenem-

hætter 

Ventilation Udelades måske, eller behandles som del 

af komplet storkøkken-kortlægning, evt. 

under proces? 
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6 Bruttoliste, procesenergi, laboratorier 
 

 
Autoklaver, dampforsyning 

Autoklaver, diverse hjælpeudstyr 

Autoklaver, trykluft, vakuum og køl 

Centrifuge 

Diverse løfte og transportudstyr 

Fryser, -18 gr 

Fryser, -40 gr 

Fryser, -80 gr 

HPLC-apparat 

HPLC-skabe 

Incubator 

Infoskærme 

Isotopseparator, accelerator, o.l. 

Kemikalieskabe 

Køler 

Køleskab 

LAF-bænke 

Laser 

Maskiner, værktøj, etc. 

Mikroovn, Kaffemaskine, etc. 

Mikroskop, incl. Monitor 

Multifunktionsprinter 

NMR-apparat 

Omrørere 

PC+fladskærm 

Printer 

Punktudsug, sugekasser 

Pådampningsanlæg 

Reaktorer (varme) 

Rotator 

Røntgen apparat, incl. styring 

Sampleloader 

Server rum 

Små batteridrevne apparater 

Småventilator 

Stinkskab 

Varmeskab, 35 gr 

Video konferencerum 
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7 Bruttoliste, procesenergi, hospitaler 
 

Labelprinter Hosp. Diverse 

Mikroovn, kaffemaskine, etc. Hosp. Diverse 

Multifunktionsprinter Hosp. Diverse 

PC+fladskærm Hosp. Diverse 

Printer Hosp. Diverse 

Småventilator Hosp. Diverse 

Analyseautomat, inc. PC'er Hosp. Lab 

Centrifuge Hosp. Lab 

Fryser, -18 gr Hosp. Lab 

Fryser, -40 gr Hosp. Lab 

Fryser, -80 gr Hosp. Lab 

Incubator Hosp. Lab 

Køler Hosp. Lab 

Kølereoler, inkl. lys Hosp. Lab 

Køleskab Hosp. Lab 

Mikroskop, inkl. monitor Hosp. Lab 

Omrørere Hosp. Lab 

Rotator Hosp. Lab 

Sampleloader Hosp. Lab 

Små batteridrevne apparater Hosp. Lab 

Stinkskab Hosp. Lab 

Ultralydsscanner Hosp. Lab 

Varmekasse Hosp. Lab 

Varmeskab, 35 gr Hosp. Lab 

VFI-generator, inkl. køler Hosp. Lab 

Vægt Hosp. Lab 

Autoklaver, dampforsyning Hospital 

Autoklaver, diverse hjælpeudstyr Hospital 

Autoklaver, trykluft, vacuum og køl Hospital 

Bækkenkogere Hospital 

Bækkenkværne Hospital 

Diverse løfte og transportudstyr Hospital 

Infoskærme Hospital 

Kemikalieskabe Hospital 

Kuvøser Hospital 

LAF-bænke Hospital 

Punktudsug, sugekasser Hospital 

Server rum Hospital 

Video konferencerum Hospital 

Operationsstue, Anæstesi Operationsstue 

Operationsstue, div. apparater/monitorer Operationsstue 

Operationsstue, Trykluftværktøj Operationsstue 

Operationsstue, Ventilation, almindelig Operationsstue 

Operationsstue, Ventilation, LAF Operationsstue 

Røntgen apparat, incl. styring Røntgen 

Røntgen, billedplader Røntgen 

Røntgen, lys og diverse Røntgen 
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CT-scan. Billedbehandling Scanner 

CT-scan. Køling Scanner 

CT-scan. lys og diverse Scanner 

CT-scan. styring og betjening Scanner 

CT-scan. Ventilation Scanner 

CT-scanner Scanner 

MR-scan. Billedbehandling Scanner 

MR-scan. Køling Scanner 

MR-scan. lys og diverse Scanner 

MR-scan. styring og betjening Scanner 

MR-scan. Ventilation Scanner 

MR-scanner Scanner 

PET-CT-scan. Billedbehandling Scanner 

PET-CT-scan. Køling Scanner 

PET-CT-scan. lys og diverse Scanner 

PET-CT-scan. styring og betjening Scanner 

PET-CT-scan. Ventilation Scanner 

PET-CT-scanner Scanner 

Præparation, Køleskab Scanner 

Ultralydsscanner Scanner 
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8 Baggrund for data i figur 7 - 11 for posten procesenergi 

på universitetslaboratorier 
 

Figur 7 Kilde 7 

Udstyr 

Figur 8 Kilde 6 - 1 

PC'er 

Køkken 

Laboratorieudstyr 

Trykluft og vandbehandling 

Ventilation 

Diverse 

Figur 9 Kilde 6 - 2 

Laboratorieudstyr 

Diverse 

Figur 10 Kilde 47 - 1 

PC mm. 

Udstyr, stuen 

Udstyr, 1. sal 

Figur 11 Kilde 47 - 2 

Serverrum 

Laboratorium 

Laboratorium 

Laboratoriestuen 

Køle- og fryseskabe 

Gang, trappelys, elevator, øvrigt 



 

9 Grupperingen der ligger til grund for posten procesenergi på 

hospitaler i tabel 2 i rapporten 
 

Køge Sygehus 

Laboratorier 

Billeddiagnostik 

Sterilcentral 

Kirurgi 

Intensiv 

Dialyse 

Frederiksberg Sygehus 

Scannere 

Elevatorer 

Trykluft og vakuum 

IT og andet 

Dialyse 

Desinficerende udstyr 

Køkken 

Frederikssund Sygehus 

Scannere 

Elevatorer 

Trykluft og vakuum 

IT og andet 

Køkken 

Vask 

Næstved Sygehus 

Produktionsudstyr, medico 

Produktionsudstyr, øvrigt 

EDB/kontormateriel 

Øvrigt teknisk el 

Herlev Hospital 

Elevatorer 

Pumpning 

Trykluft 

Diverse 

  



 

10  Offentlige materialer på området 
Det nedlukkede Go’ Energi og efterfølgende Energistyrelsen har udviklet en del gratis materialer til 

hospitaler og laboratorier siden 2011. Hospitaler og laboratorier har været en speciel målgruppe, da 

90 % af regionernes elforbrug stammer udelukkende fra hospitalerne (Kilde: 

www.goenergi.dk/offentlig-og-erhverv/indkoeb-og-adfaerd/hospitaler-og-laboratorier/fakta). 

Arbejdet blev startet fra bunden, hvorfor den første udgivelse var ”Kom let i gang med Energiledelse 

– Hospitaler”, der angriber emnet på et praktisk og håndgribeligt niveau. Formålet med publikationen 

var at opfordre til en systematisk indsats med energiledelse, der kunne/kan hjælpe med at reducere 

energiudgifter – år efter år. At starte med at få organiseringen af energiarbejdet på plads og et sam-

arbejde til at fungere udover normale grænser er et meget vigtigt sted at starte en energispareind-

sats.  

 

Senere udkom ”Standbyforbrug i laboratoriet og på hospitalet - her kan I effektivisere”, der gør op 

med myter om lange opstartstider og forringet kvalitet. Medicoteknisk og laboratorieudstyr bruger 

ofte over 75 % af sit samlede energiforbrug, mens det står standby. Ud over den energi, selve udsty-

ret bruger i standby, bliver der også brugt meget energi på konstant køling og ventilation. Det for-

brug bliver mindre, hvis udstyret bliver slukket. 

 

Med fornyelsen af Go’ Energis adfærdskampagnemateriale, blev der også udviklet kampagnemateria-

ler specifikt til hospitaler og laboratorier. De fleste elementer til hospitaler og laboratorier består af 

klistermærker, der sætter fokus på standbyforbrug, men der er også udviklet kuglepenne med logo, 

som kan ses, når de er placeret i kittellommen.  

 

Ventilation, køling, medicoteknisk og laboratorieudstyr udgør store dele af hospitalernes energifor-

brug. I dag kan meget større medicoteknisk og laboratorieudstyr ikke slukkes helt. Det tvinger hospi-

talerne til store energiudgifter. De næste generationer af udstyr kan blive mere energieffektive, men 

det er nødvendigt, at hospitalspersonalet skubber til udviklingen ved at kræve energieffektivitet, i 

forbindelse med indkøb og udbud af udstyr. Energistyrelsen har derfor i samarbejde med Indkøb & 

Medicoteknik i Region Midtjylland udviklet to værktøjer, der fokuserer på energieffektivitet i forbin-

delse med indkøb og udbud. Samarbejdet har resulteret i udgivelsen af folderen ”Indkøb af medi-

coudstyr – sæt energien i fokus”. 

 

 

Det betaler sig for hospitaler og laboratorier at købe energieffektive anlæg og udstyr, der giver lavere 

driftsudgifter og bedre totaløkonomi. I 2013 udgiver Energistyrelsen Tjeklister til energirigtig projek-

tering på områderne; ventilation, varmeanlæg, apparater og udstyr, køleanlæg og belysning.  

 Der er mange parter involveret i forbindelse med indkøb og projektering, tjeklisterne kan bruges 

som til at udfordre og stille de rigtige krav til leverandørerne. 

  

http://www.goenergi.dk/offentlig-og-erhverv/indkoeb-og-adfaerd/hospitaler-og-laboratorier/fakta


 

Kom let i gang med Energiledelse – Hospitaler  

September 2011 

 

Standbyforbrug i laboratoriet og på hospitalet - her kan I effektivisere  

November 2011 

  
 

 

Adfærdskampagnemateriale  

Februar 2012 

1. Materialekatalog ”Kan man jage den gemte energi?” 

  

2. Guide til adfærdskampagne 

3. Folder: guide til adfærdskampagne – den nemme løsning 

4. Driftsfolder: Varmeforbrug (til driftspersonale) 

5. Driftsfolder: Elforbrug (til it- og driftspersonale) 

6. Kampagnemateriale til alle arbejdspladser (32 forskellige materialer) 

63. Internetbannere (download) 

64. Klistermærker til stinkskabe: ”Stinker her?” 



 

 

65. Klistermærker til punktudsug eller stinkskabe ”Spar mig!” 

 

66. Klistermærker til køleskabe og frysere: ”Så er det sagt!” 

 

67. Klistermærkeark til bækkenkogere, sterilisationsapparater, analyseudstyr eller medikotekniks 

udstyr ”Halløj!” og ”Er det forbi?” 

 

73. Processkema til energispareforslag (A3 ark) 

74. Dagsskema til gode energivaner (A3 ark) 

75. E-mail-skabeloner (download ZIP - 3 dokumenter) 

76. Beslutningsoplæg til ledelsen (download ZIP – 1 dokument) 

  



 

Indkøb af medicoudstyr – sæt energien i fokus 

November 2012 

Folder og 2 værktøjer til download fra ww.ens.dk 

 

 
Tjekliste til energirigtig projektering 

2013 

  

NB Endnu ikke færdig. 

  



 

11 Vejledning til stinkskabsentreprisen 

 
Vejledning til Stinkskabsentreprisen 

(Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) 
 

 
1.  Indledning 

Denne vejledning er ikke en del af kontraktgrundlaget mellem rådgiver og bygherre. Vejled-
ningen er primært rettet til bygherrens projektledere, men kan også være til gavn for bruge-
re og rådgivere. 

 

2.  Baggrund for rammeaftale 
 

Bygningsstyrelsen besluttede i forbindelse med igangsætning af laboratoriemoderniseringen på 
landets universiteter at øge fokus på energiforbruget i stinkskabe, som er en af de væsentligste 
energibrugere i laboratoriedriften. Det er Bygningsstyrelsens opfattelse at for at kunne bruge den 
nye EU-norm optimalt, kræver det indkøb af nye stinkskabe, hvor der er tættere sammenhæng 
mellem stinkskab og styringsautomatik end i dag. Bygningsstyrelsen har derfor besluttet frem-
over at indkøbe stinkskabe med tilhørende styrings- og rumautomatik fra samme entreprenør for 
at sikre denne sammenhæng. For at sikre at branchen er i stand til at levere optimale produkter, 
har Bygningsstyrelsen besluttet at indgå rammeaftaler med firmaer, der vil være i stand til at le-
vere energieffektive og sikre stinkskabe til universiteterne. Et af kravene i forbindelse med til-
budsgivningen var, at rammerådgiverne skal levere typegodkendte stinkskabe efter den nye EU-
norm, som er testet af et autoriseret test-institut - navnene på testinstitutterne fremgår af ram-
meaftalerne. Det ligger endvidere i kontrakten, at entreprenørerne fortsat skal arbejde med at 
udvikle deres produkter. 

 
 
 

Fakta om EU-normen og AT-krav 

 I 2004 indførte EU en ny fælleseuropæisk 
norm for stinkskabe DS/EN 14175. I febru-
ar 2007 blev den gamle danske standard 
DS 457 trukket tilbage af Dansk Standard 
og er ikke længere gældende. 

 Danske myndigheder har endnu ikke for-
holdt sig konkret til DS/EN-standarden 
og har derfor ikke defineret præcise 
målbare krav til stinkskabe. 

 Stinkskabet med tilhørende rumautomatik 
er testet med lufthastigheder på 0,3 m/s, 
0,4 m/s og 0,5 m/s i lugeåbningen, uden at 
det gik ud over AT´s krav til 

sikkerhedsfaktor, herunder arbejde med 
farlige stoffer(§ 17-kræftstoffer). 

 Fokus på energireduktion har krævet vide-
reudvikling af automatik til stinkskabet 
og til rummet. 

 

 
 

3.  Det typegodkendte stinkskab 
 

 
 



 

 De enkelte projekter skal projekteres ud 
fra rammeentreprenørens typegodkend-
te stinkskabe med tilhørende automatik. 

 
 Måtte det i det enkelte projekt være ob-

jektivt velbegrundet at anvende ikke 
typegodkendte skabe (specialskabe), 
skal der argumenteres herfor. 

 
 Ved mere end 5 ens specialskabe, i det 

enkelte projekt, skal disse typegodken-
des, således at antallet af typegodkendte 
skabe over tid øges, og behovet for spe-
cialskabe herefter falder. 

 
 Udgiften til typegodkendelse af nye 

skabe afholdes af det enkelte projekt. 
 

As is As is to be 

 



 

4.  Entrepriseopdeling og 
grænseflader i projektfaser 

 

 
 

Stinkskabe med tilhørende rum- og 
stinkskabsautomatik skal udbydes i én 
tværfaglig entreprise 
(stinkskabsentreprisen). . 

 
Stinkskab med tilhørende rum- og 
stinkskabsautomatik skal projekteres 
af en tværfaglig rådgivergruppe, be-
stående af både arkitekt og ingeniør. 

 
Arkitekten skal herudover fortsat projektere 
laboratorieinventaret. 

 
Ingeniøren skal herudover fortsat projektere 
ventilation til laboratoriet. 
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Grænseflader i projekteringsfasen 
 

 
   Rum- og stinkskabsautomatik op imod den øvrige bygningsautomatik og elinstallationer. 

 
   Rum- og stinkskabsautomatik op imod ventilationen. 

 
   Stinkskabet op imod det øvrige inventar i laboratoriet. 

 
   Stinkskabets placering i forhold til døre, ganglinjer og ventilationsindblæsning. 

 
   VVS- og el-installationer i stinkskabet op imod de øvrige tekniske installationer i rummet. 

 
   Test- og sporgasprøver 
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Grænseflader i udbuddet 

 
   Uanset entrepriseform vil stinkskabsentreprisen altid skulle udbydes i en selvstændig 

entreprise på grund af rammeaftalen. 

 
   Stinkskabsentreprisen kan ikke indeholde øvrigt laboratorieinventar og udstyr (f.eks. 

LAF-/sikkerhedsbænke). 
 

 
5.  Projektering og udbud 

 

 Projektering af stinkskabe med tilhørende 
rumautomatik, i det enkelte projekt, skal 
ske i henhold kravspecifikationerne til 
rammeudbuddet. (Der henvises til BYG-
STs hjemmeside). Udbuddet giver i be-
grænset omfang mulighed for at inddrage 
rumautomatik i laboratorier, som ikke in-
deholder stinkskabe. 

 
 Stinkskabsentreprisen udbydes i særskilt 

miniudbud, i overensstemmelse med 
rammeaftalen, samtidig med de øvrige 
entrepriser. 

 Ingeniøren skal fortsat projek-
tere automatik og installatio-
ner til både rum og stinkskabe 
i nært samarbejde med arki-
tekten. 

 
 Arkitekten skal fortsat designe 

og projektere med tegninger 
og beskrivelser i nært samar-
bejde med ingeniøren. 
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12  9787 Cirkulære om energieffektivisering i statens  

institutioner  

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 

(til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) 

I medfør af § 13, stk. 2 og 3, § 14, stk. 3, og § 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i 
energiforbruget og § 4, stk. 1, §§ 20-22 og § 23 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygnin-
ger, fastsættes: 

Formål 

§ 1. Cirkulærets formål er at udmønte regeringens beslutning om at reducere statens energiforbrug med mindst 10 
pct. i år 2011 i forhold til år 2006 og at begrænse statens vandforbrug. Hermed forstås, at hvert ministerområde skal 
reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til 2006. Dette skal ske ved at fremme energieffektiv adfærd i 
statslige institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer. 

Rammer for reduktion af energiforbrug 

§ 2. Reduktion af energiforbrug skal opgøres i kWh pr. ministerområde. 
Stk. 2. Ved energiforbrug forstås elforbrug samt energiforbrug til varme og køling, herunder procesenergi. 
Stk. 3. Energiforbruget for år 2006 – 2011 fastsættes som det faktiske årsforbrug for ministerområdet. 
Stk. 4. Energistyrelsen udsender retningslinjer for den metode, der skal anvendes til opgørelse af energiforbruget for 

2006 – 2011. 

Anvendelsesområde 

§ 3. Cirkulæret gælder for alle ministerier med tilhørende institutioner m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed 
overvejende dækkes af statslige midler, eller hvis det offentlige har bestemmende indflydelse på virksomheden, eller 
såfremt de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens vegne. 

§ 4. Cirkulæret omfatter alt energi- og vandforbrug tilknyttet de ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er 
nævnt i § 3, herunder energi- og vandforbrug til bygningers drift og energi- og vandforbrug til andre aktiviteter, herun-
der procesenergi. 

Stk. 2. Cirkulæret omfatter ikke energiforbrug til transportformål. 

§ 5. Energistyrelsen kan i helt særlige tilfælde undtage de ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt 
i § 3, fra bestemmelser i dette cirkulære. 

Stk. 2. Bygninger og lejemål under 1.000 m2, der udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelser-
ne i §§ 8-13. 

Stk. 3. Midlertidige lejemål, som udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 8-13. 

Energieffektiv adfærd 

§ 6. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, skal udvise energieffektiv adfærd med hen-
blik på at reducere deres samlede vand og energiforbrug. Ministerier med tilhørende institutioner m.v. skal købe energi-
effektive produkter, medmindre det ud fra en konkret vurdering af det enkelte indkøb vurderes, at indkøbet ikke vil være 
rentabelt ud fra en afvejning af samfundsøkonomiske og miljømæssige forhold. Der henvises til vejledningen til dette 
cirkulære for en nærmere beskrivelse af energieffektive produkter. 

§ 7. De enkelte ministerier er ansvarlige for gennemførslen af cirkulærets bestemmelser, herunder indberetning for 
hele ministeriets ressortområde efter § 8, og organisering af energispareindsatsen. 

Indberetning af energiforbrug 

§ 8. Alle ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, skal en gang årligt indberette institutionens 
samlede energi- og vandforbrug opgjort i faktiske forbrugsmængder til en central database, som varetages af Energisty-
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relsen. Forbruget skal endvidere opgøres pr. kvadratmeter og pr. ansat. Forbruget skal opdeles i forbrug af el, energifor-
brug til varme og køling samt forbrug af vand. Indberetning kan foretages således, at indberetning for forbrug af pro-
cesenergi og forbrug af øvrig energi indberettes særskilt, jf. § 4. Ministerierne med tilhørende institutioner m.v. kan 
supplerende oplyse forbrug pr. bruger eller andre relevante parametre. 

Stk. 2. Indberetningerne skal være foretaget inden 1. maj det efterfølgende år. 
Stk. 3. Energistyrelsen udsender retningslinjer for indberetning til databasen. Alle ministerierne m.v. kan vælge at an-

vende automatisk elektronisk overførsel af de i stk. 1 nævnte oplysninger efter en af Energistyrelsen tilbudt model. 
Stk. 4. Alle ministerier m.v. skal etablere fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand på statens ejen-

domme. Dette gælder dog ikke såfremt ministeriet med tilhørende institutioner m.v. i den konkrete situation vurderer, at 
de forventede energieffektiviseringsfordele ikke vil stå mål med etableringsomkostningerne indenfor kortere tid. De 
fjernaflæste målere skal indberette data til den i stk. 3 nævnte database. 

Energieffektive bygninger 

§ 9. De ministerier med tilhørende institutioner m.v. der er nævnt i § 3, der ejer eller på anden måde har ansvaret 
for opførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder tekniske anlæg i bygninger, skal sikre, at opførelse, drift og 
vedligeholdelse samt ombygninger, sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkost-
ninger. 

Stk. 2. Statslige lejere af lejemål i private ejendomme skal så vidt muligt søge at sikre at opførelse, drift og vedlige-
holdelse, sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger. 

§ 10. De ministerier med tilhørende institutioner m.v. der er nævnt i § 3, der ejer bygninger, skal gennemføre ren-
table energibesparelsesprojekter. 

Stk. 2. Ministerier med tilhørende institutioner m.v. der ejer bygninger, skal endvidere opfordre ikke statslige brugere 
af disse til at foretage energiinvesteringer og energirigtig adfærd. 

§ 11. De ministerier med tilhørende institutioner m.v. der er nævnt i § 3, der på egne eller andre statsinstitutioners 
vegne indgår, forlænger eller genforhandler en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede 
bygninger skal ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftalen sikre, at den pågældende ejendom klassifi-

ceres med et energimærke som er E eller bedre for ejendomme opført før 1961, C eller bedre for ejendomme opført 
senere end 1961, men før 2006 og B eller bedre for ejendomme opført i 2006 eller senere. 

Stk. 2. Hvis den pågældende ejendom på tidspunktet for indgåelse af lejemålet ikke møder disse krav til energimær-
ket, skal det sikres, at den privatejede bygning bringes til at møde kravet til energimærket indenfor 2 år fra indgåelse af 
lejemålet. 

§ 12. Hvor en bygning kun er delvist ejet af et ministerium medtilhørende institutioner m.v., kan den pågældende 
statsinstitution tage initiativ til at optage forhandling med bygningens øvrige ejere om at få gennemført foranstaltninger-
ne, som er nævnt i bestemmelserne i §§ 9-11. 

§ 13. Indgår et ministerium med tilhørende institutioner m.v. aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings 
drift, kan det i forbindelse med aftalen forsøges medtaget, at forpligtelsen efter §§ 9-12 opfyldes. Eksisterende aftaler 
om bygningers drift kan ligeledes søges ændret, så denne bestemmelse kan opfyldes. 

Offentliggørelse og synliggørelse 

§ 14. De ministerier m.v., der er nævnt i § 3, skal på deres hjemmeside offentliggøre de tiltag, som de har sat i værk 
for at nå målet om reduktion af energiforbruget med en angivelse af besparelseseffekten af tiltagene. 

Stk. 2. Alle ministerier m.v. skal på deres hjemmeside offentliggøre udarbejdede energimærker og energimærknings-
rapporter for ministerierne m.v. 

Stk. 3. Ministerier m.v., der har fået udarbejdet en energirådgivningsrapport, skal offentliggøre rapporten på deres 
hjemmeside. 

Stk. 4. Energistyrelsen henviser på www.energibesparelseristaten.dk til de enkelte ministeriers hjemmesider, hvor de i 
stk. 1-3 nævnte oplysninger findes. 

§ 15. Alle indberetninger efter § 8 offentliggøres på www.energibesparelseristaten.dk. 

§ 16. Energistyrelsen udarbejder på baggrund af indberetninger efter § 8 en årlig opgørelse over energiforbruget i 
staten. Opgørelsen offentliggøres og fremsendes til Folketingets energipolitiske udvalg inden 1. oktober det efterfølgen-
de år. 

Ikrafttræden 
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§ 17. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2009. 
Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 27 af 19. april 2005 om energieffektivisering i statens institutioner. 

Energistyrelsen, den 1. oktober 2009 

Ib Larsen 

/ Mette Odgaard Mylin 
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13 Kort om lovpligtige ventilationseftersyn 
Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2008 med bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- 

og klimaanlæg i bygninger og administreres af Energistyrelsen. Bekendtgørelsen tilsiger bl.a., 

at ejere: 

af klima- og ventilationsanlæg skal lade anlæg på over 5 kW efterse af et akkrediteret firma 

senest 5 år efter ibrugtagning. 

Formålet med eftersynet er at fremme økonomisk rentable besparelser og øge energieffektivi-

teten i ventilations- og klimaanlæg.  

Det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg omfatter en registrering af grund-

oplysninger om anlægget, inspektion af anlæggets driftstilstand og et måleprogram. Målinger-

ne vedrører ventilatorernes optagne eleffekter og anlæggets volumenstrømme, trykforhold og 

temperaturer. Eftersynene indberettes til Energistyrelsen, og der udfærdiges en rapport med 

forslag til energisparetiltag. 

Statslige ejere af bygninger har ifølge cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 

pligt til at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter, jf. § 10, så selvom eftersynsord-

ningen ikke ledsages direkte af et krav om at implementere forslagene, vil statslige bygnings-

ejere være forpligtet af cirkulæret til at gennemføre de rentable energisparetiltag. 

 


