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Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

 

Til parterne på vedlagte liste 
 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedring og 

digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger 

 

Energistyrelsen sender hermed til opfølgning på aftale om finansloven for 2021 

udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i 

kommunale og regionale bygninger i høring. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 

senest den 11. august juni 2021, kl. 12. 

 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen gennemfører en politisk aftale om finanslovens for 2021, hvorefter 

der i årene 2021-2022 etableres en tilskudspulje til gennemførelse af 

energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunalt eller regionalt 

ejede og benyttede bygninger. I 2021 er der fastsat et loft for ordningen på 150 

mio. kr., og i 2022 på 145 mio. kr.  

 

Der kan med tilskudsordningen ydes tilskud efter ansøgning fra kommuner og 

regioner. De tilskudsberettigede energiforbedringsprojekter er afgrænset til tiltag 

omhandlende bygningens klimaskærm, herunder isolering af bygningsdele og 

udskiftning af vinduer, konvertering af varmeforsyning til varmepumpe eller 

fjernvarmenettet, etablering af varmefordelingsanlæg og udskiftning af 

cirkulationspumpe. Tilskud til gennemførelse af energiforbedringsprojekter vil som 

udgangspunkt forudsætte, at bygningen har et gyldigt energimærke D-G. Hvis der 

modtages flere ansøgninger end der er reserveret midler til, vil prioriteres de 

ansøgte projekter efter størst beregnet energibesparelse over tiltagets levetid pr. 

estimeret tilskudskrone og år. Der vil som dokumentation af bygningens 

energimæssige stand tages afsæt i bygningernes energimærkning. 
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J nr. 2020-15076 
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De tilskudsberettigede digitaliseringsprojekter er i ordningens første 

ansøgningsrunde afgrænset til etablering eller udvidelse af databaseret 

energiledelse. Projekterne vil skulle baseres på en dokumenteret og systematisk 

tilgang til reduktion af energiforbrug ved anvendelse af data. Projekterne vil kunne 

indebære opsætning af målere og sensorer, softwarelicenser- og løsninger, 

opsætning, design og afprøvning af energiledelsessystem, samt 

kompetenceudvikling. Hvis der modtages ansøgninger til flere projekter end der er 

reserveret midler til, vil de ansøgte projekter prioriteres efter energiforbruget i den 

samlede bygningsmasse, omfattet af projektet, pr. m2., og sekundært efter 

størrelsen af arealet af de omfattede bygninger. 

 

Af det beløb, som fastsættes til de enkelte ansøgningsrunder, reserveres 85 pct. til 

gennemførelse af energiforbedringsprojekter og 15 pct. til gennemførelse af 

digitaliseringsprojekter. Hvis der ikke kan meddeles tilsagn om tilskud for alle 

midler, der i ansøgningsrunden er reserveret til digitaliseringsprojekter, vil de 

resterende midler kunne benyttes til tilsagn om tilskud til 

energiforbedringsprojekter. 

 

Tilskud vil beregnes på grundlag af estimerede tilskudsberettigede omkostninger, 

som oplyst i ansøgning om tilsagn om tilskud. Af de tilskudsberettigede 

omkostninger kan der for både energiforbedringsprojekter og 

digitaliseringsprojekter ydes et tilskud på 30 pct. 

 

De enkelte kommuner og regioner vil som udgangspunkt maksimalt kunne opnå 4 

mio. kr. i tilskud pr. ansøgningsrunde for deres samlede ansøgte 

energiforbedringsprojekter og maksimalt 1 mio. kr. pr. ansøgningsrunde for deres 

samlede ansøgte digitaliseringsprojekter. Tilskudsloftet er fastsat med henblik på at 

fremme økonomisk stimuli og grøn genopretning ved geografisk spredning af 

midlerne.  

 

Energistyrelsen vil senest 2 uger før åbning af ansøgningsrunden offentliggøre op-

lysninger, herunder om ansøgningsrunder og ansøgningsfrister på  

Statens-tilskuds-puljer.dk, og på Energistyrelsens hjemmeside. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 16. september 2021. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 11. august 2021 kl. 

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

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til: Nina 

Helene Hilbard, nhhb@ens.dk, 33 92 68 29. 
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De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.  

 


