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Energispareaftale Januar 2009
Energispareaftale med Klima- og Energiministeren og revideret lånebekendtgørelse
Danske Regioner og Klima- og Energiministeriet har i januar 2009 indgået en aftale om realisering af
energibesparelser i regionerne.
Aftalen, som er vedlagt, omfatter alle former for forbrug af el og varme knyttet til bygninger ejet af
regionerne og vedrører i første række energieffektiv adfærd, energieffektive indkøb og energieffektive
bygninger.
Til aftalen er knyttet en ændring af regionernes lånebekendtgørelse, som giver adgang til at optage lån
til at realisere bestemte typer energiinvesteringer (Bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2009 om ændring
af bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.). Bekendtgørelsen er
vedlagt.
Aftaleindhold
Hovedmålene for aftalen om realisering af energibesparelser, der svarer til de krav, som statslige
institutioner skal leve op til, er følgende:
Nye sygehusbyggerier
Parterne er enige om, at der ved investeringer i bygninger og nyt apparatur skal sættes ambitiøse mål
for energieffektivisering og der skal som udgangspunkt vælges de mest energieffektive teknologier og
løsninger under hensyn til patientsikkerhed, faglige standarder, økonomiske forhold mv.
Energieffektiv adfærd
Regionerne fortsætter implementering af systematisk energiledelse og tilrettelægger interne
beslutningsprocesser, så de enkelte institutioner har incitament til fremme af energibesparelser.
Energieffektive indkøb
Regionerne skal indkøbe energieffektive produkter, medmindre det kan begrundes, at produkterne
ikke lever op til væsentlige krav med hensyn til funktion, kvalitet, miljø og omkostningseffektivitet.
Energieffektive bygninger
Regionerne skal gennemføre de rentable energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved
energimærkning af bygninger (EMO-ordningen), og som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, med
mindre det kan dokumenteres, at væsentlige forhold taler imod projektets gennemførelse.
Energibesparelsesprojekter skal gennemføres inden for et tidsrum af 5 år efter udfærdigelsen af
energimærkningen. Energibesparelsesprojekter, som var gyldig ved aftalens ikrafttræden, skal være
gennemført senest 5 år efter aftalens ikrafttræden.
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Nye tekniske anlæg og installationer skal være energieffektive og skal være forsynet med målere til at
registrere væsentligt delforbrug af el, varme og vand, medmindre det kan begrundes, at det ikke er
muligt eller hensigtsmæssigt at opsætte målere. Endvidere skal nye tekniske anlæg og installationer
opbygges således, at det bliver muligt at gennemføre en energieffektiv drift.
Drift og vedligeholdelse af bygninger, som regionerne ejer, lejer eller på anden måde har ansvaret for,
skal tilrettelægges på en energieffektiv måde under hensyn til investeringer og driftsomkostninger.
Ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftaler skal det sikres, at energispareprojekter
og energieffektiv drift og vedligeholdelse af bygninger gennemføres i videst muligt omfang.
Revideret lånebekendtgørelse
Den reviderede lånebekendtgørelse giver adgang til at optage lån til følgende investeringer:
•
•

Energibesparende foranstaltninger som følger af energimærkning (EMO-ordningen)
udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning mv. i bygninger.
Udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til
regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til
eløkonomiske typer.

Der stilles ikke krav om ansøgninger i Indenrigs- og Socialministeriet for at opnå den pågældende
låneadgang. Indenrigs- og Socialministeriet har dog oplyst, at anvendelsen af lånene vil blive fulgt af
ministeriet.
Låneadgangen vedrører kun eksisterende bygninger. Den kan derfor ikke anvendes i relation til
nybyggeri.
Opfølgning på aftalen
Det er aftalt, at der følges op årligt på energispareindsatsen i et samarbejde mellem Danske Regioner
og Klima- og Energiministeriet. Den samlede energispareindsats evalueres i 2012 og evalueringen
koordineres med en evaluering af besparelsesindsatsen i kommunerne.
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