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Dansk Erhvervs høringssvar over udkast til nyt cirkulære om energieffekti-
visering i statens institutioner 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at komme med høringssvar over udkast til nyt cirkulære 

om energieffektivisering i statens institutioner. 

 

Dansk Erhverv bakker op om energieffektivisering i statens institutioner, men anbefaler at cirku-

læret udvides til også at have fokus på CO2 reduktioner og gælder for alle bygninger og institutio-

ner uanset om staten ejer eller lejer bygningerne.  

 

Generelt skal politikken for offentlige indkøb, herunder statens indkøb, strammes op med mere 

ambitiøse klimamål og en tilgang som i højere grad er baseret på fælles krav. Ikke blot staten, 

men tillige kommuner, regioner og offentligt ejede selskaber sidder med en stor indkøbskraft, 

som er både et stort ansvar og en unik mulighed for at fremme grønne og klimarigtige løsninger.  

 

Statens indkøb og drift af f.eks. bygninger, herunder statslige institutioner, er afgørende for at 

fremme den grønne omstilling i Danmark. Dansk Erhverv bakker generelt op om energikrav til 

alle ministerier med tilhørende institutioner mv. ved indkøb af produkter og tjenesteydelser, som 

beskrevet i cirkulærets bilag 1, jf. § 9. Dog anbefaler Dansk Erhverv, at cirkulæret udvides til at 

omfatte et princip, om at grønne krav skal indgå som konkurrenceparameter i de statslige indkøb. 

Dette følg eller forklar princip skal sikre, at klima- og miljøkrav som udgangspunkt indgår som 

konkurrenceparameter, og at der dermed evalueres på tilbudsgivers evne til et levere innovative 

grønne løsninger. Fraviges dette, skal der være en forklaring, f.eks. på baggrund af markedsana-

lyse.  

 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv, at der sættes bindende klimamål for reduktion af drivhusgas-

udledningen parallelt med målene for energieffektiviseringer i cirkulæret. Bindende klimamål og 

krav til statens indkøb vil sikre, at alle ministerier med tilhørende institutioner mv. i staten vil 

være med til at fremme udvikling og skalering af nye bæredygtige grønne løsninger. Dette vil øge 

virksomheders evne til at levere innovative grønne løsninger samtidig med at Danmarks konkur-

renceevne styrkes. 

 

Dansk Erhverv bakker op om fokus på energieffektiviseringer, men da en meget stor del af klima-

belastningen fra f.eks. bygninger ikke er fra driften og energiforbruget men fra materialer, så bør 
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cirkulæret udvides til også at omfatte klimapåvirkningen generelt parallelt med fokus på energief-

fektiviseringer. Både af den grund at det er vigtigt for klimaet, men også for at undgå at en opti-

mering af energiforbruget reelt øger klimabelastningen ved fx at øge anvendelse af CO2 intensive 

materialer, hvor CO2-besparelsen over levetiden ikke opvejer CO2 udledningen fra produktion og 

bortskaffelse af materialet.  

  

Totalomkostninger (TCO), livcyklusberegning (LCA) og funktionskrav er nødvendige for a drive 

den grønne omstilling i det offentlige. Vi foreslår en fælles målsætning om at, 50 pct. af alle ind-

køb senest i 2025, skal udnytte totalomkostningsprincipper og funktionskrav. Dette bør reflekte-

res i cirkulæret, og det vil bidrage til øget investeringer og incitament til at levere grønne innova-

tive løsninger, da klare politiske signaler vil føre til øget investeringssikkerhed i erhvervslivet. 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Ulrich Bang 

Klima- og Energichef 


