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Energistyrelsen 

Til ens@ens.dk med kopi til nhhb@ens.dk  

 

16. december 2019 

 

SYNERGIs høringssvar til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner frem mod 2021 

 

SYNERGI vil gerne takke for muligheden for at afgive et høringssvar til udarbejdelsen af det nye cirkulære for 

energieffektiviseringer i statens institutioner frem mod 2021. 

 

Vi vil først og fremmest kvittere for regeringens ønske om at rette op på kritikken fra EU Kommissionen og 

Rigsrevisionen med et nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Vi ser også positivt på 

cirkulærets reviderede ansvarsplacering ift. energibesparelser, der nu flyttes fra bygningsbrugere til bygningsejere.  

 

Vi mener dog, at Danmark ikke alene bør opfylde sine forpligtigelser i energieffektiviseringsdirektivet. Danmark 

bør gøre mere og lade det offentlige udgøre det gode eksempel for andre, som det blandt andet fremgår af 

præamblen i energieffektiviseringsdirektivet. Denne dimension kunne med fordel fremhæves yderligere i det nye 

cirkulære. 

 

Som det fremgår, udløber det nye cirkulære for energieffektivisering i statens institutioner i 2021, hvorfor 

regeringen i en kommende klimahandlingsplan vil fremlægge en plan for den fremtidige statslige 

energieffektiviseringsindsats. FRI1 har estimeret, at der er et renoveringsefterslæb på mindst 50 mia. kr. i offentlige 

bygninger. 

 

I den forbindelse har vi bemærket Socialdemokratiets forslag i udspillet ”Danmark skal være en grøn stormagt igen – en 

klima- og miljøpolitik der samler Danmark”, hvor det foreslås, at der opstilles et krav om at spare på energien i alle 

offentlige bygninger, der med inspiration fra de krav, statslige bygninger er underlagt, hvor ministerier og 

underliggende institutioner skal reducere energiforbruget, også sættes krav til kommunale og regionale bygninger 

om at spare på energien. Vores kernevelfærd foregår i de offentlige bygninger – på skolerne, daginstitutionerne, 

hospitalerne etc. Energivenlige og sunde bygninger går hånd i hånd og forbedrer både vores sundhed, indlæring 

og produktivitet. 

 

SYNERGI håber, at regeringen vil fortsætte denne linje i en kommende klimahandlingsplan. 

Energisparepotentialet i det offentlige (stat, kommuner og regioner) er stort, og indsatsen bør være en drivkraft 

for energieffektivitet i Danmarks bygningsmasse. Dertil ville det være fordelagtigt at pulje større offentlige 

energirenoveringsprojekter for at tiltrække flere private investorer. 

 

 

1 FRI (2016): Offentlige bygninger skal renoveres for milliarder 
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SYNERGI har dog tre betænkeligheder i forbindelse med cirkulærets udformning:  
 

1. Det bemærkes, at kravet vedr. økonomisk gennemførbarhed og omkostningseffektivitet kan anvendes 

som påskud for ikke at leve op til cirkulærets krav. I §8 stk. 3. bør det derfor tilføjes, at 

omkostningseffektiviteten skal vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning. Tilsvarende bør det 

pointeres i forhold til §10, at investeringer om driftsomkostninger skal vurderes ud fra en totaløkonomisk 

vurdering, herunder medregnet afledte positive komfort- og sundhedseffekter af forbedret indeklima. 
 

2. Angående formuleringen i §10 stk. 2. om, at det i forbindelse med opførelse og gennemrenovering af 

bygninger skal vurderes, om der er mulighed for øget anvendelse af vedvarende energi som energikilde til 

bygningen: Det bør specificeres, at brugen af vedvarende energi som blandt andet solceller ikke mindsker 

forpligtigelsen til at spare på energiforbruget.  
 

3. Formuleringen om rentable energibesparelsesprojekter i §11 er vag. Det bør præciseres på hvilket 

grundlag, rentabiliteten skal vurderes.  
 

Det er SYNERGIs opfattelse, at Danmark skal være et energieffektivt foregangsland, der inspirerer verden til at 

effektivisere brugen af energi og minimere energispild. Energieffektivitet er en hjørnesten, hvis vi skal foretage en 

samfundsøkonomisk grøn omstilling, der sikrer, at vi når i mål med Parisaftalen. Vi håber derfor, at regeringen 

også efter 2021 sætter ambitiøse mål for energispareindsatsen i staten, regionerne og kommunerne. 

 

Et konkret forslag hertil kunne være, at statslige udlejningskrav også gjaldt for regioner og kommuner, hvor 

kernevelfærden foregår. Vi foreslår derfor, at de eksisterende udlejningskrav til statslige institutioner også bør gælde 

for regioner og kommuner. Vi foreslår yderligere, at regeringen sætter et mål om en årlig energirenoveringsrate på 

3 pct. for alle offentlige bygninger, og ikke kun hos de statslige bygninger, som foreskrevet i 

Energieffektivitetsdirektivet. 

 

Der er i dag ingen krav om energibesparelser til de kommunale og regionale bygninger. Derfor foreslår vi, at der 

med inspiration fra de krav, statslige bygninger er underlagt, også sættes krav til kommunale og regionale bygninger 

om at spare på energien. Som et element i en kommende klimahandlingsplan bør kommuner og regioner derfor 

også pålægges at udarbejde egne klimahandlingsplaner med energieffektivitet som centralt element. 

 

SYNERGI står selvfølgelig til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål til høringssvaret.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Katrine Bjerre M. Eriksen 

Direktør, SYNERGI 

Tlf.: 2274 7186 

E-mail: kb@synergiorg.dk  
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