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Høring over udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner frem mod 2021 

 

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i 

statens institutioner i høring. Målet med cirkulæret er at rette op på kritik fra EU 

Kommissionen og Rigsrevisionen. Regeringen vil i forbindelse med 

klimahandlingsplanen præsentere den fremtidige indsats for energieffektiviseringer 

i staten.  

 

Med det nye cirkulære tilpasses det gældende cirkulære om energieffektivisering i 

statens institutioner1 med henblik på at sikre opfyldelse af forpligtelser, der følger af 

energieffektivitetsdirektivet2, med hensyn til energibesparelsesmål og energikrav 

rettet mod staten.  

 

Af lovtekniske grunde vil cirkulæret blive nyaffattet i forhold til gældende cirkulære. I 

forhold til gældende cirkulære indeholder høringsudkastet følgende større 

ændringer: 

 

Der fastsættes et delmål, der supplerer det gældende mål om at reducere 

energiforbruget med mindst 14 pct. i 2020 set i forhold til energiforbruget i 2006. 

Delmålet er gældende for bygninger, der ejes og benyttes af den statslige 

forvaltning, omfattende departementer, styrelser og lign. Delmålet fastsættes med 

henblik på at tilpasse energispareindsatsen i staten til den energispareforpligtelse, 

der følger af energieffektivitetsdirektivets artikel 5 om energibesparelser i 

bygninger.  

 

Der foretages en justering af cirkulærets afgrænsning i forhold til enkelte 

bestemmelser i cirkulæret, således at de afspejler de rammer, der følger af 

energieffektivitetsdirektivet, herunder ift. direktivets definitioner af hhv. 

energieffektivitet og energibesparelse. Samtidigt foreslås der en justering af 

indberetningsforpligtelsen, således at indberetningerne fremadrettet vil indeholde 

de oplysninger, der er brug for, for at følge op på energisparemålet, der følger af 

energieffektivitetsdirektivet. Ministerierne med tilhørende institutioner vil skulle 

indberette de samme data som hidtil, dog således at den statslige forvaltning med 

                                                 
1 Cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF 
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de nye indberetningskrav, også skal oplyse ejer- og lejeforhold, samt energiforbrug 

i henholdsvist energiforbrug i bygninger og øvrigt energiforbrug.  

 

Endvidere fastsættes energikrav ved den statslige forvaltnings køb af bygninger, 

omfattende departementer, styrelser og lign., samt krav om at tilskynde øvrige 

statslige institutioner om at følge samme energikrav ved køb af bygninger, således 

at cirkulærets energikrav tilpasses de krav, der følger af energieffektivitetsdirektivet 

for så vidt angår offentlige organers indkøb, jf. direktivets artikel 6. Samtidigt 

ændres cirkulærets bestemmelser om energikrav ved køb af produkter og 

tjenesteydelser, samt ved indgåelse af lejeaftale, således at de afspejler de krav, 

der følger af energieffektivitetsdirektivets artikel 6.   

 

Herudover indeholder det nye cirkulære mindre justeringer og 

konsekvensændringer mv.   

 

 

Høringsfrist 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

senest d. 16. december 2019. 

 

Det forudsættes at de enkelte ministerier kontakter deres tilhørende institutioner 

mv., med henblik på afgivelse af eventuelle bemærkninger. 

 

Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til nhhb@ens.dk. Eventuelle 

spørgsmål kan stilles til undertegnede på nhhb@ens.dk eller på tlf. 33 92 68 29.  

 

 

Behandling af personoplysninger  

For så vidt angår afgivne eksterne høringssvar gøres der opmærksom på, at de vil 

blive offentliggjort på Høringsportalen. Det indebærer, at en afgivelse af 

høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af 

navn og e-mailadresse. Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, 

som udarbejdes på baggrund af høringssvarene, og som offentliggøres på 

Høringsportalen efter høringen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Helene Hilbard 

Fuldmægtig 
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