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Svar på spørgsmål ang. implementering af Energistyrel-

sens anbefalinger til energibesparelser på offentlige ar-

bejdspladser 

Christina Olumeko (Å) har den 5. september 2022 stillet nedenstående 
spørgsmål vedrørende Energistyrelsens nye anbefalinger. Borgerrepræ-
sentationens Sekretariatet har videresendt spørgsmålet til Københavns 
Ejendomme og Indkøb (KEID) i Økonomiforvaltningen til besvarelse: 

”Har Københavns Kommune implementeret nogle af Energistyrelsens 

nye anbefalinger? 

 
Link til anbefalinger: https://www.dr.dk/nyheder/penge/spareforslag-
til-offentlig-ansatte-luk-doeren-og-skru-ned-til-20-grader-til-vinter”. 

 

Svar fra Københavns Ejendomme og Indkøb: 

Ja, Københavns Kommune (KK) har allerede implementeret nogle af 
Energistyrelsens forslag, som er nævnt i artiklen, der refereres til. I ta-
bellen nedenunder gives en status for, hvordan hvert indsatsom-
råde/temaer fra Energistyrelsens forslag på nuværende tidspunkt er im-
plementeret i KK. 
 
I lyset af det tiltagende behov for at nedbringe energiforbrug og Ener-
gistyrelsens råd og anbefalinger er Økonomiforvaltningen desuden ved 
at se på, hvordan bl.a. anbefalingen om generel temperaturnedsænk-
ning og kommunikation generelt, herunder også til interne og lejere, 
kan implementeres i Københavns Kommune. Dette glæder for så vidt 
både de øvrige forvaltninger, og eksterne lejere, der lejer sig ind på er-
hvervslejemål. Økonomiudvalget forelægges sag herom forventeligt ul-
timo september.  
 

Intelligente løsninger  

Styring af lys i forhold til belysnings-
styrken. 

KK skifter løbende belysning til ju-
sterbart LED. 

Bevægelsescensorer, så lyset kun er 
tændt i de lokaler, hvor der er men-
nesker. 

 I forbindelse med udskiftning til ju-
sterbart LED, installeres der også be-
vægelsescensorer. 

Automatisk nat- og weekendsænk-
ning på opvarmning. 

Der natsænkes i bygninger, hvor det 
er tilladt og til tidspunkter, der er i 
overensstemmelse med HOFOR’s 
bestemmelser.  

  

Til Christina Olumeko (Å)  
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Tekniske Installationer  

Sluk for eksempel det varme vand til 
håndvask på toiletter eller juster 
blandingsbatteriet, så vask og bru-
sebade kun kan opnå en bestemt 
maksimal temperatur.  

Det er op til den enkelte lejer. Der er 
ingen natsænkning på varmtvands-
beholdere pga. risiko for legionella. 

Luk for tekniske apparater på fælles-
arealer. 

Det er op til den enkelte lejer at slukke 
tekniske apparater på fællesarealer, 
fx skærme.  

Brugeradfærd  

Oplæring af medarbejdere eller 
bygningsansvarlige med fokus på 
optimering af opvarmning og venti-
lation samt slukning af printere, 
skærme og belysning.  

Bygningspersonalet bliver oplært i 
energirigtig drift med fokus på opti-
mering af opvarmning, ventilation 
og belysning.  

Kog kun det vand, der skal bruges. Det er op til den enkelte lejer. 

Tag mindre tøj på om sommeren og 
mere tøj på om vinteren.  

Det er op til den enkelte lejer. 

Luk døre. Det er op til den enkelte lejer. 

Faste hjemmearbejdsdage eller -
uger.  

Det er op til den enkelte lejer. 

Temperatursænkning  

Sænkning af temperaturen, så den 
eksempelvis kan være 20 grader fra 
7.00-16.00 i hverdage og sænkes til 
16 uden for tidsrummet. Styrelsen 
oplyser, at dette ikke nødvendigvis 
er effektivt, da det kan tage lang tid 
og kræve meget energi at genop-
varme samt, at det ikke nødvendig-
vis er velegnet til alle typer bygnin-
ger.  

Der natsænkes i bygninger, hvor det 
er tilladt og til tidspunkter, der er i 
overensstemmelse med HOFOR’s 
bestemmelser. KK natsænker til en 
temperatur, der ikke fører til gener 
og øget energiforbrug hos bru-
gerne. 

Langsigtede tiltag  

Etablering af solceller og solvarme 
på bygninger, hvor eksempelvis ta-
get hælder mod syd. 

Solceller etableres i nye bygninger, 
hvor det giver mening, og den pro-
ducerede strøm kan bruges lokalt. 
Der findes særlige regler for solceller 
på kommunale ejendomme og der 
er igangsat undersøgelse af området 
med henblik på udbygning.  

Udskift olie- og gasfyr med fjern-
varme eller varmepumpe. 

Alle olie- og gasfyr i Københavns 
Kommune bygninger er udskiftet. 
Der arbejdes på at udskifte olie- og 
gasfyr i kommunens bygninger 
udenfor kommunegrænsen.  

 
 
 

 


