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Forord
Indsatsen om energieffektivisering i statens institutioner udmønter en politisk målsætning om, at staten
skal gå forrest i den grønne omstilling og aktivt arbejde for at understøtte klimalovens målsætning om at
reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030. Ved at fremme brugen af
energieffektive produkter og tjenesteydelser, omkostningsbevidst og energieffektiv drift af statens
bygninger, gennemførsel af energirenoveringer samt en energibesparende adfærd i staten kan statens
energiforbrug, og dermed klimaaftryk, nedbringes.
Derudover spiller staten en vigtig rolle som en stor indkøber af varer og tjenester, og kan stimulere
markedet gennem efterspørgsel på energieffektive løsninger, hvilket også kan understøtte en mere
energieffektiv adfærd hos borgere, virksomheder og offentlige institutioner.
Med energieffektivitetsplanen redegøres der for ministeriets arbejde med at reducere energiforbruget,
og der opstilles konkrete målsætninger for perioden frem mod 2030. Målet med
energieffektiviseringsplanen er at sikre en strategisk ramme om indsatsen og et løbende fokus på
energieffektivitet. Planen vil blive opdateret hvert andet år frem mod 2030.
Energieffektivitetsplanen er udarbejdet som led i udstedelsen af cirkulære om energieffektivisering i
statens institutioner. Med indsatsen gennemføres dele af Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020, og
regeringens strategi for grønne offentlige indkøb fra 2020. Samtidig sikrer indsatsen, at Danmark lever
op til sine EU-forpligtelser, ift. bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet, bygningsdirektivet og VEdirektivet.

Energistyrelsen, 2022
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Organisering
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering ud fra følgende
organisering: Der nedsættes en energigruppe med udvalgte nøglepersoner (projektleder,
driftsrepræsentant mv.)

Detaljeret beskrivelse
Der nedsættes en energigruppe for ministerområdet. Formandsskabet forankres i departementet.

Energigruppen består af den energiansvarlige for ministerområdet og relevante nøglepersoner fra
styrelserne (herunder de energiansvarlige)

Sammensætning pr. 21. juni 2022:
Formand Anette Görtz (DEP)
Energiansvarlig Kim la Cour (DEP)
Kristine Grønkjær Villadsen (DEP)
Kåre Vind Jensen (SIRI)
Emma Caspersen (SIRI)
Thomas Mortensen (US)
Mads Skov Thomsen (US)
Mikael Bo Pedersen (US)
Irene Witthøft (HJEMST)

Gruppen afholder som udgangspunkt møde 2 gange årligt (april og oktober) eller efter behov.

Departementet og styrelserne udarbejder individuelle handlingsplaner, etablerer det energimæssige overblik
og sikrer fremdrift og løbende opfølgning.

Udlændingestyrelsen ejer selv nogle bygninger på asylcenterområdet og lejer endvidere en række bygninger.
Der pågår drøftelser med Energistyrelsen om, hvor mange af styrelsens bygninger – herunder lejede
bygninger, der skal være omfattet af handlingsplanen og energispareforpligtelserne. Det er derfor på
nuværende tidspunkt (juni 2022) ikke muligt at udarbejde en mere detaljeret handlingsplan.

4

Overordnede mål og indsatser
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering indenfor
følgende områder:


Adfærd



Varmeanlæg

Hovedparten af bygningerne på ministerområdet hører under BYGST, og det er derfor begrænset, hvilke
konkrete indsatser departementet og styrelserne selv kan iværksætte ift. reduktion af energiforbruget.

Kortsigtede målsætninger (2022-2024)


Der udarbejdes kommunikations- og adfærdskampagner med fokus på energibevidst adfærd

Detaljeret beskrivelse
Hovedparten af bygningerne på ministerområdet hører under BYGST, og initiativpligt og ansvar for
at indfri energiforpligtelsen påhviler derfor Transportministeriet. Det er derfor begrænset, hvilke
konkrete indsatser departementet og styrelserne selv kan iværksætte ift. reduktion af
energiforbruget med henblik på at leve op til energispareforpligtelserne.
Der udarbejdes kommunikations- og adfærdskampagner med fokus på energibevidst adfærd –
tilpasset de enkelte styrelser og departementet.
For eksempel er Udlændingestyrelsens nye domicil i Næstved nybygget, og der er allerede i
forbindelse med byggeriet indtænkt løsninger, der begrænser energiforbruget, og en
adfærdskampagne forventes derfor kun at have begrænset effekt. Ligeledes ligger SIRIs
hoveddomicil i Valby i en moderne indrettet bygning lejet af BYGST, hvor varme, lys, udluftning,
gardiner mv. er automatisk styret, hvilket indebærer at evt. adfærdskampagner må forventes at
have meget begrænset effekt. I departementets lokaler på Slotsholmsgade vil en
adfærdskampagne formentlig have effekt – eksempelvis i forhold til øget opmærksom på at slukke
lyset, når kontoret forlades.
Det undersøges, om der kan igangsættes en ny energikampagne i forhold til
asylindkvarteringscentrene, hvor der typisk løbende er nye beboere, som ikke på forhånd kender
energieffektiv adfærd.

Langsigtede målsætninger (2022-2030)
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Der indføres årlige informations- og adfærdskampagner for at sikre energibevidst adfærd
blandt alle medarbejdere



Alle kontorbygninger med fossile opvarmningskilder konverteres til grønnere
opvarmningskilder, f.eks. fjernvarme eller varmepumper



Andet

Detaljeret beskrivelse
Hovedparten af de administrative bygninger på ministerområdet henhører under BYGST, og det er
derfor begrænset, hvilke konkrete indsatser departementet og styrelserne selv kan iværksætte ift.
reduktion af energiforbruget med henblik på at leve op til energispareforpligtelserne.
Ministerområdet vil derfor primært have fokus på informations- og adfærdskampagner tilpasset de
forskellige behov i departementet og de enkelte styrelser.
Udlændingestyrelsen vil endvidere i relation til asylindkvarteringsområdet have fokus på en
konvertering af opvarmningskilder vedrørende de adresser, som styrelsen selv ejer. Dette vil
endvidere gælde i forhold til de administrative bygninger i Sandholm (hvor der både er
administration på asylområdet og indkvartering).
Herudover vil Udlændingestyrelsen have fokus på nogle langsigtede energimæssige tiltag, som kan
kræve bygningsmæssige tilpasninger mv. Endelig vil et fokusområde være opsætning af
individuelle målere.

Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?
I en stor del af bygningerne på ministerområdet beregnes forbruget på baggrund af en andel af bygningen,
og eventuelle tiltag fra ministerområdet vil derfor ikke nødvendigvis blive afspejlet i forbruget, da det
afhænger af de samlede tiltag i hele bygningen.
Dette gør det vanskeligt at opstille nøgletal for evaluering af indsatsen for en række bygninger.
Der vil – på baggrund af de årlige indrapporteringer til Energistyrelsen af energiforbrug – blive udarbejdet en
årlig evaluering af forbruget i de enkelte styrelser og departementet., bl.a. set ift. antal medarbejdere og
kvadratmeter, men hvor der også vil blive taget højde for særlige forhold, der har påvirket forbruget, og som
ikke nødvendigvis er målbare – eksempelvis hjemsendelse pga. corona mv.
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Udfasning af olie- og gasfyr
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil arbejde med forskellige tiltag for udfasning af oliefyr inden
2025 og gasfyr inden 2030. Det er op til de enkelte ministerier, hvorvidt planen for udfasning af olie- og
gasfyr implementeres efter indberetning.

Udfasning af oliefyr inden 2025
Skift til fjernvarme
Udlændingestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan oliefyr kan udskiftes inden 2025. Det
kræver i første omgang en dialog med de respektive værtskommuner for
asylindkvarteringscentrene samt forsyningsselskaberne.

Skift til varmepumper
Udlændingestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan oliefyr kan udskiftes inden 2025. Det
kræver i første omgang en dialog med de respektive værtskommuner for
asylindkvarteringscentrene samt forsyningsselskaberne.

Skift til biobrændselsanlæg
Forventes ikke at være relevant.

Udfasning af gasfyr inden 2030
Skift til fjernvarme
Udlændingestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan gasfyr kan udskiftes inden 2030. Det
kræver i første omgang en dialog med de respektive værtskommuner for
asylindkvarteringscentrene samt forsyningsselskaberne.

Skift til varmepumper
Formentlig ikke relevant, men undersøges pt.

Skift til biobrændselsanlæg
Ikke relevant.
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Omfattede bygninger
Omfattede bygninger er de bygninger, som ministeriet har energispareforpligtelsen for, og som er
underlagt et energisparekrav fastsat i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ministeriet
er ansvarlig for at lave en EEP over de omfattede bygninger for at indfri energisparekravet i perioden
2021-2030.
På SparEnergi.dk/eep kan man se den fulde liste over de omfattede bygninger for de forskellige
ministerier.
Udlændinge- og Integrationsministeriet skal lave energieffektivitetsplan for bygningerne på listen.

Bygning

Antal bygninger

Kriminalforsorgen

1

Udlændingestyrelsen
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Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 30.06.2022
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