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Til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner  

 

Instruks om energibesparelse  

Kære institutionsledere 

 

I lyset af den nuværende energi- og forsyningssituation pålægges alle 

myndigheder og institutioner, som er en del af Børne- og Undervisnings-

ministeriets organisation og ansvarsområde, at indføre de nødvendige 

energisparetiltag, som oplistes i nærværende instruks, med ikrafttrædelse 

hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2022.  

 

Det overordnede ansvar for at sikre realiseringen af tiltagene påhviler jer 

som leder af en statsfinansieret selvejende institution, og kan blive gjort 

til genstand for kontrol fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For 

alle tiltag gælder, at de skal gennemføres i det omfang, det vurderes mu-

ligt og teknisk egnet af den enkelte institution.  

 

Energibesparende tiltag:   

 Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger 

til 19 grader på de lokaliteter og i de arbejds- og undervisnings-

funktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet. 

 Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der sluk-

kes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelys-

ning af facader, parkarealer mv.  

 Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og 

ventilation: Bygningernes driftstid for varme og ventilation skal 

reduceres 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: Der skal kommunikeres til medarbej-

dere og eventuelt elever, kursister og deltagere om, hvordan man 

kan bidrage til energibesparelser på institutionen samt anvende 

Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk.   
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For alle tiltag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende 

lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Op-

varmning til 19 grader er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vej-

ledning til temperatur i arbejdsrum på arbejdspladser, hvor temperaturen 

ikke bør komme under 18 grader for stillesiddende og -stående arbejde.  

 

Indsatsen vil ske i forlængelse af den eksisterende indsats i staten, jf. Cir-

kulære om energieffektivisering i statens institutioner, hvor de enkelte 

ministerier bl.a. udarbejder energieffektiviseringsplaner. Energibesparel-

ser opnået gennem tiltagene i instruksen vil bidrage til ministeriernes 

energibesparelsesmål i forlængelse af EU's energieffektivitetsdirektiv. 

 

Institutioner med udbud af erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 

uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. er omfattet af Cirkulære 

om energieffektivisering i statens institutioner, jf. § 5 i Bekendtgørelse 

om budget- og bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering ved in-

stitutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 

og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Reglerne om budget- og 

bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering gælder, jf. § 41 i Be-

kendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v., 

også for institutioner med udbud af forberedende grunduddannelse. 

 

Omfattede institutioner skal således i videst mulig omfang følge de krav 

om energieffektivisering, der gælder for statens institutioner i øvrigt. 

Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at det er en bindende for-

tolkning af cirkulærets bestemmelser om energieffektiv adfærd, at institu-

tionerne skal implementere nærværende instruks om energibesparelse.     

 

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. Formålet er at 

spare på energien på tværs af hele den offentlige sektor.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Warrer  

Afdelingschef 
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