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Høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til ændring af 

erhvervspuljebekendtgørelsen i høring, jf. bekendtgørelse nr. 2237 fra 1. december 

2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

erhvervsvirksomheder.  

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 14. oktober 2022.  

 

Høringssvaret bedes sendt pr. e-mail til ekm@ens.dk. med kopi til hspn@ens.dk 

med angivelse af journalnummer 2021 - 18155.  

 

Baggrund og indhold 

De foreslåede ændringer er i hovedtræk som følger: 

 

 Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, 

at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via 

Erhvervspuljen, fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til fx 

biobrændsel eller fjernvarme 

 Kravet om konkurrenceudsættelse fjernes, så støtten kommer hurtigere 

ud at virke 

 Mulighed for igangsættelse af projekter umiddelbart efter indsendelse af 

ansøgning 

 Positivliste med tiltag som modtager en fast støttesats for at forenkle 

administrationen 

 Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende 

initiativer 

 Stop for tilskud til installation af nye gaskedler 

 Der indføres en prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske 

incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges 

 

Udkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste. 

Til høringsparterne på vedlagte liste 
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til fuldmægtig Erik Møller 

ekm@ens.dk, tlf. nr. +45 33 92 68 82 eller specialkonsulent Hannus Petersen 

hspn@ens.dk, tlf. nr. +45 33 92 74 15.  

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. november 2022. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til 

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. 

 

 
Med venlig hilsen 

Erik Møller  

Fuldmægtig / Advisor  

Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency  

Mobil / Cell +45 33 92 68 82  

E-mail ekm@ens.dk 
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