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Til høringsparterne på vedlagte liste 
 

 

Høring over udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om 

energieffektivisering i statens institutioner 

 

Energistyrelsen sender hermed som led i implementeringen af regeringens strategi 

for grønne offentlige indkøb udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om 

energieffektivisering i statens institutioner i høring. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 

senest den 6. september 2021, kl. 12. 

 

Baggrund og indhold 

Med cirkulæret gennemføres dele af regeringens strategi for grønne offentlige 

indkøb. Af indkøbsstrategien følger, at der vil indføres krav om, at staten 

fremadrettet kun indkøber LED-lyskilder fra de to bedste energiklasser i 

energimærkningen. 

 

Af forslaget til ændringscirkulæret fremgår det, at alle ministerier med tilhørende 

institutioner m.v. ved indkøb af belysningskilder skal indkøbe LED-lyskilder fra en af 

de to mest energieffektive energiklasser i energimærkningen, som følger af 

energimærkningsforordningen1 eller en gennemførelsesforanstaltning herunder, 

eller belysningskilder med tilsvarende energieffektivitet. Indkøbskravet finder dog 

kun anvendelse, hvis indkøbet vurderes teknisk egnet. 

 

Herudover indsættes mindre konsekvensændringer i cirkulæret, herunder som 

følge af, at Transport- og Boligministeriet efter udstedelsen af seneste cirkulære er 

ændret til Transportministeriet. 

 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1369/2017/EU af 4. juli 2017 om 
opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU, 
eller belysningskilder med tilsvarende energieffektivitet. 
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Ændringscirkulæret berører således ingen af de andre forpligtelser i det gældende 

cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. 

 

Ikrafttrædelse 

Cirkulæret forventes at træde i kraft den 15. december 2021. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 6. september 2021 

kl. 12. Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til shp@ens.dk. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til: Søren 

Hvidgaard Poder, shp@ens.dk, 33 92 38 50. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.   
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