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Høring over udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner 

 

Energistyrelsen sender i opfølgning af klimaaftalen af 22. juni 2020 for energi og 

industri m.v. udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner i 

høring. Det fremgår af klimaaftalen, at den målrettede energieffektiviseringsindsats 

kan indeholde en ny energispareindsats for staten frem mod 2030, når de 

eksisterende energisparemål udløber ved udgangen af 2020. Den overordnede 

ramme for indsatsen er tiltrådt på politisk niveau af forligskredsen med fastsættelse 

af to nye energisparemål for statslige institutioner og indførelse af et nyt krav om, at 

alle ministerier skal udarbejde planer for energieffektivisering, hvori der bl.a. skal 

redegøres for frivillig udfasning af olie- og gasfyr til opvarmning. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen http://www.hoeringsportalen.dk/  

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 

senest den 16. november 2020. 

 

Høringsperioden er med tre uger kortere end sædvanligt, da det forudsættes, at 

cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2021, således at den nye energispareindsats 

i ministerierne med tilhørende institutioner m.v. afløser den nuværende indsats, 

herunder gældende energisparemål. 

 

Energispareindsatsens indhold   

Den nye indsats vil fortsat indeholde to energisparemål. Det ene mål skal sikre 

opfyldelse af en energispareforpligtelse, der iht. EU's energieffektivitetsdirektiv 

(2012/27) artikel 5 målrettes en del af de statslige bygninger. Målet omfatter 

energibesparelser i bygninger, som den statslige forvaltning (departementer, 

styrelser og lign.) ejer og benytter. Det andet mål er et nationalt sat sparemål, og 

omfatter besparelser i energiforbruget i ministerierne og dets tilhørende 

institutioners øvrige bygninger. Det er med til at sætte rammen for en fortsat 

ambitiøs indsats i hele staten. 
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Det nye krav om, at ministerierne skal udarbejde en energieffektivitetsplan, har til 

formål at sikre en mere sporbar og systematisk tilgang til opnåelse af 

energibesparelser, samtidig med at de skal understøtte ministerierne i at 

synliggøre, hvor og hvordan rentable energiprojekter kan gennemføres. Planerne 

vil indeholde en oversigt over det enkelte ministeries samlede bygningsmasse og 

en overordnet tilrettelæggelse af ministeriets energispareindsats. De vil endvidere 

indeholde oplysninger om det enkelte ministeries og dets tilhørende institutioners 

organisering af indsatsen, oplysninger om ejerskab af bygningerne, samt 

oplysninger om den enkelte bygnings energiforbrug, varmekilde og energimærke. 

Desuden vil planerne indeholde oplysninger om ministeriets tiltag til opfyldelse af 

energispareforpligtelserne, samt en redegørelse for frivillig udfasning af olie- og 

gasfyr til individuel opvarmning. 

 

Med henblik på at sikre en korrekt implementering af energieffektivitetsdirektivets 

forpligtelser justeres også de gældende krav ifm. indgåelse af lejeaftaler, således at 

bestemmelserne ift. den statslige forvaltning ikke kun vil omfatte privatejede 

bygninger, men indgåelse af lejeaftaler om bygninger generelt. 

 

Herudover lægges der op til, at kravene i den gældende indsats medtages med få 

justeringer i den nye indsats. Øvrige gældende krav omfatter krav om indberetning 

af energiforbrug, energieffektiv adfærd, herunder ift. vandforbrug og ved køb af 

produkter og tjenesteydelser, energikrav til bygninger ved indgåelse af lejeaftale og 

køb, og til bygninger, som ministerierne med tilhørende institutioner m.v. ejer, lejer 

eller på anden måde har ansvaret for, samt krav om offentliggørelse, herunder af 

energisparetiltag og energimærkning.  

 

Høringssvar vedrørende udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 16. november 2020 

og bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til Anna Noushin Thestrup, ant@ens.dk 

og Nina Helene Hilbard, nhhb@ens.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til nyt cirkulæret kan rettes til Anna 

Noushin Thestrup, ant@ens.dk, 33 92 75 97.  

 

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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