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Høring af forslag til ændring af lov om besparelser i energiforbruget 
Energistyrelsen har den 7. juli 2022 udsendt ovennævnte forslag til lovændring i høring, j. nr. 2021-17901  

 

Biogas Danmark hilser det velkommen, at lovens formål udvides til også at inkludere fremme af 

drivhusgasreduktioner og at det todelte formål ligestilles. Biogas Danmark hilser ligeledes velkommen, at 

ministeren med loven bemyndiges til hurtigt at kunne udmønte kommende politiske aftaler på energi og 

klimaområdet. 

 

Biogas Danmark skal samtidig anbefale, at der snarest muligt åbnes op for støtteordning, som fremmer omstilling 

til eldrevne varmepumper til forsyning af procesenergi på biogasanlæg. Skifte fra naturgas til eldrevne 

varmepumper vil bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne, mindske forbruget af fossil energi og fremme 

energieffektiviseringer. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bruno Sander Nielsen 

2724 5967 

bsn@biogas.dk 

 

 

 

 

 

C.c.: hspn@ens.dk 

Biogas Danmark 

Axeltorv 3 

1609 København V 
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Til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet,
 
Vedlagt fremsendes høringssvar fra Danish Seafood Association om lov om fremme af besparelser i energiforbruget
(Udvidelse af lovens formål og af bemyndigelse til at fremme drivhusgasreduktioner m.v.
 
Med venlig hilsen
 
Poul Melgaard Jensen
Tlf. 3314 9999
Mobil 3032 3072
pmj@danishseafood.org
 

Axeltorv 3, Axelborg
1609 København V
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Kære Energistyrelse
 
Jeg har rettet foregående høringssvar. Jeg håber det er muligt at få rettelserne med (de er med i det vedhæftede).
 
 
Med venlig hilsen

Rune Dybvad Simonsen
Chefkonsulent

M. +45 4187 0880
RUDS@DANSKERHVERV.DK

  

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger.
Det er vores vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det starter med erhvervslivets rammevilkår. 
 

 
DANSK ERHVERV CVR nr. 43232010 www.danskerhverv.dk
Børsen info@danskerhverv.dk  
DK-1217 København K T. +45 3374 6000  

 

Læs vores persondatapolitik online
 
 
 

Fra: Rune Dybvad Simonsen 
Sendt: 18. august 2022 13:15
Til: ens@ens.dk
Cc: hspn@ens.dk; Høringssager <hoeringssager@danskerhverv.dk>
Emne: Høringssvar: Energispareloven
 
Kære  Energistyrelse
 
Vedlagt er et høringssvar vedr. energispareloven med journalnummer 2021-17901.
 
I er velkomne til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål.
 
Mvh Rune Dybvad Simonsen
Chefkonsulent, Dansk Erhverv
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Energistyrelsen   
Carsten Niebuhrs Gade 43   
1577 København V   
Journalnummer: 2021-17901  

Den 18. august 2022   
   

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af energispareloven   
  
Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til lov om ændring af 
energispareloven.   
    
Generelle bemærkninger    
    
Dansk Erhverv støtter varmt 2030-målet om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, der også har 
fået en afgørende sikkerhedspolitisk dimension. Skiftet væk fra fossile brændsler er derfor af afgørende 
betydning, hvor særligt vedvarende energi, øget energieffektivitet og elektrificering spiller en 
hovedrolle.   
  
Den mest samfundsøkonomisk optimale metode til dette (som påpeget af bl.a. De Økonomiske 
Vismænd i marts 2021) er en ambitiøs CO2-afgift, der bør gælde hele erhvervslivet. Markedet er bedre 
til at identificere de mest effektive løsninger end politisk fastsatte puljestrukturerer, der er 
teknologispecifikke og sektorafgrænsede. Tilskudspuljer er administrativt tunge og medfører stop-go 
effekter, hvilket ikke er tilfældet med fradragsordninger.   
     
Specifikke bemærkninger    
   
Dansk Erhverv bakker op om en udvidelse af energisparelovens formål, så det fremadrettet også 
inkluderer drivhusgasreduktioner. Dette vil fremme 2030-målet, og samtidig gøre ordningen mere 
relevant for virksomhederne, da disse har en mere holistisk tilgang til bæredygtighed end blot 
energibesparelser. Dansk Erhverv forholder sig dog kritisk overfor tilskudspuljer, der af De Økonomiske 
Vismænd vurderes som en ineffektiv og omkostningstung metode.   
  
Erhvervspuljen har i særlig grad været udfordret af en lav ansøgningsgrad og store administrative 
omkostninger til sagsbehandlere i energistyrelsen og ikke mindst dokumentation i virksomhederne. Til 
trods for de stigende energipriser søges der færre midler end afsat i puljen. Derfor er der ikke den 
konkurrence om midlerne i puljen, der kunne kvalitetssikre de enkelte projekter. Ordningen er hverken 
attraktiv for virksomheder eller for samfundet som helhed og tjener derfor ikke dens formål.   
  
Dette søges modvirket i ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” af 25. juni 2022 gennem 
regelforenkling. De gode intentioner til trods vil det dog ikke løse de overordnede problemer forbundet 
med puljestrukturen, hvor det kan give stop-go-effekter. Derfor vil det være fordelagtigt at omforme 
puljen til en fradragsordning målrettet en elektrificering af Erhvervslivet. Dette vil muliggøre et effektivt 
skifte væk fra fossile brændsler, hvor særligt skiftet fra gas til grøn strøm er presserende med den 
aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Europa.   
  
Dansk Erhverv ønsker en markedsdrevet grøn omstilling, hvor fokus er på CO2-reduktioner. Derfor 
ønsker Dansk Erhverv også, at eventuelle puljer er orienteret i retning mod CO2-reduktioner som i 
særlig grad sikres gennem konverteringer og elektrificering.   
 

Med venlig hilsen,    
Rune Dybvad Simonsen  
Chefkonsulent, Dansk Erhverv   
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Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk), Hannus Petersen (hspn@ens.dk)
Cc: Jesper Beinov (jebe@danskgartneri.dk)
Fra: Marianne Kjær Sørensen (mks@danskgartneri.dk)
Titel: Høringssvar vedr. journalnummer 2021-17901
Sendt: 18-08-2022 09:31
Bilag: Høringssvar (jour. 2021-17901).pdf;

Til Energistyrelsen
 
På vegne af Jesper Beinov, adm. direktør i Dansk Gartneri, fremsendes vedhæftet hermed høringssvar vedr.
journalnummer 2021-17901.
 
Venlig hilsen/Best regards

Marianne Kjær Sørensen
Afdelingskoordinator
Dansk Gartneri
Axelborg, Axeltorv 3
DK-1609 København V

M +45 3054 6890  |   E mks@danskgartneri.dk

www.danskgartneri.dk
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Den 18. august 2022 
Att.: ens@ens.dk og hspn@ens.dk (kopi) 
 
 
Vedr. journalnummer 2021-17901 
På vegne af Dansk Gartneri skal jeg hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar til 
ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget (udvidelse af lovens formål og af be-
myndigelse til at fremme drivhusgasreduktioner m.v.). 
 
Dansk Gartneri finder, at lovforslaget på positiv vis vil bidrage til, at gartnerierhvervet kan komme 
væk fra gas. Siden fremsendelsen af høringsbrevet har Ruslands aggressive fremfærd dog taget 
til i forhold til trusler om at underminere dansk og europæisk forsyningssikkerhed.  
 
For nærværende er Dansk Gartneris vurdering på baggrund af tilgængelige analyser, at det er al-
deles ubekendt, hvad Rusland vil gøre i de nærmeste måneder, når kulden indtræder. Udviklin-
gen i gaspriserne truer allerede nu adskillige gartnerivirksomheder på eksistensen, og fortsætter 
dette voldsomme prisniveau, vil det føre til at mange gartnerivirksomheder ser sig nødsaget til at 
lukke.  
 
Det kan oplyses, at der for nærværende er knap 100 danske gartnerivirksomheder, der er helt eller 
delvist afhængige af gas, heraf er de godt 3/4 helt afhængige af gas. Disse gartnerivirksomheder 
har brug for at komme i gang med deres bestillinger. Der er desuden et voldsomt pres for at få le-
veret materiale (rør og fittings), reservedele og mangel på mandskab til at få installeret fjernvar-
me/biomasse kedler, som kan tage adskillige måneder. Henset til den voldsomme prisudvikling og 
den forstærkede usikkerhed om en mulig gasforsyningskrise, der knytter sig til den russiske ad-
færd, er det forretningskritisk at komme i gang nu. Ellers når de ikke omstilling inden vinter. 
 
Af ”Klimaaftalen om grøn strøm og varme” af 25 juni 2022 fremgår på side 20 ”muligheden for 
igangsættelse af projekter umiddelbart efter indsendelse af ansøgning”. I den forbindelse rejser 
dette spørgsmålet om, hvornår der er tale om en ansøgning. For at gøre søgeprocessen så effek-
tiv som mulig og for at sikre, at så mange gartnerier som muligt overlever de stigende gaspriser, 
vil Dansk Gartneri derfor foreslå, at følgende ansøgningsmodel implementeres nu, og inden næ-
ste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen åbner den 30. august: 
 

1. At en interessetilkendegivelse pr. mail herom til Energistyrelsen svarer til en indleveret 
ansøgning, der giver umiddelbar adgang til på egen regning og risiko at gå i gang med at 
afgive bestillinger m.v.  

2. Et sådant tilsagn kan selvsagt ikke udgøre en garanti for opnåelse af tilskud. Der skal ef-
terfølgende indleveres ordinær ansøgning. 

3. Almindelig sagsbehandling og meddelelse af muligt tilskud m.v. vil i sagens natur kunne 
finde sted efter indlevering af ordinær ansøgning og ved opfyldelse af de retningslinjer og 
den tilskudsmodel, der bliver fastsat.  

 
Vi uddyber gerne en sådan løsning, som vi i Dansk Gartneri har præsenteret departementet for 
umiddelbart efter indgåelse af aftalen den 29. juni med henblik på at opfordre til en smidig og hur-
tig implementering af den politiske aftale. Da vi efterfølgende den 7. juli modtog høringsmateria-
let, noterede vi os dog, at der lægges op til en langt senere implementering med ikrafttrædelse 
ved årsskiftet. Samme dag skrev Dansk Gartneri til departementet og gentog overvejelserne på 
baggrund af den politiske aftale. Hen over sommeren er situationen blevet stadigt mere kritisk, og 
vi opfordrer til hurtig handling. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Beinov 
Adm.direktør, Dansk Gartneri 
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DI høringssvar på ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget  
 
DI takker for muligheden for at give et høringssvar til ændring af lov om fremme af be-

sparelser i energiforbruget (udvidelse af lovens formål og af bemyndigelse til at fremme 

drivhusgasreduktioner m.v.) 

 

DI bifalder, at energisparelovens formål udvides til at inkludere fremme af 

drivhusgasreduktioner. Energieffektivitet og drivhusgasreduktioner bør netop 

samtænkes, da det mindsker omkostningerne ved at indfri klimamålene. Det er vigtigt, at 

der ud fra et langsigtet perspektiv fokuseres mere bredt på opnåelse energibesparelser i 

hele energisystemet, så der også i fremtiden vil være et incitament til opnå af 

energibesparelser.  

 

DI mener, at det er positivt, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan iværksætte 

puljer, projekter mv. med henblik på at indfri målene i klimaloven og hurtigere udmønte 

eventuelle fremtidige politiske aftaler på energi- og klimaområdet. Krigen i Ukraine viser 

netop, at der kan være brug for at igangsætte hurtige initiativer, der sikrer Danmarks uaf-

hængighed af russisk energi og dermed øger forsyningssikkerheden.  

 
Det er derfor også positivt, at den foreslåede lovændring åbner op for, at Erhvervspuljen 

fremadrettet også kan understøtte projekter, der har til formål at reducere drivhusgasud-

ledninger. 

 

I forlængelse af Aftale om Grøn Skattereform for industri mv. fra den 24. juni 2022, der 

pålægger virksomhederne en højere national CO2-afgift herunder en dobbeltbeskatning 

af kvoteomfattede virksomheders drivhusgasudledninger fra 2025, har Erhvervspuljen 

således en afgørende rolle for, at virksomhederne får mulighed for at omstille deres pro-

duktion inden de rammes af en højere national CO2-afgift. Derfor er det fortsat vigtigt, at 

Energistyrelsen løbende arbejder på, at smidiggøre administration af Erhvervspuljen 

samt reviderer støtteniveauer  og støttekriterier for at fremme reduktion af drivhusgas-

emissioner.  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
Holmens Kanal 20  

1060 København K 

 

Att: ens@ens.dk / hspn@ens.dk 

journalnummer 2021-17901 

 

 

 

 

 

Den 23. august 2022 
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DI skal påpege vigtigheden af, at både eksisterende og eventuelt nye grønne støtteordnin-

ger moderniseres og effektiviseres, så virksomhederne ikke skal bruge uforholdsmæssigt 

mange ressourcer på at ansøge om og dokumentere projekterne.  

 

Kravet til dokumentation bør sættes i forhold til det givne støttebeløb, ligesom 

tilskudsprocenter og beløb ikke bør låses uhensigtsmæssigt fast (jf. f.eks. 7-øre grænsen i 

Erhvervspuljen), men kunne tilpasses i lyset af efterspørgslen efter de afsatte midler. 
 

DI er samtidig optaget af, at man i den fremadrettede indretning af støtteprogrammerne 

til grøn omstilling får taget hånd om de udfordringer, der pt. forhindrer danske 

fiskemelsproducenter i at gøre brug af Erhvervspuljen og få offentlig medfinansiering til 

deres grønne omstillingsprojekter. Det bør således fremadrettet sikres, at 

tilskudsordninger til industriens grønne omstilling statsstøttemæssigt ikke kun håndteres 

under reglerne for den generelle gruppefritagelsesforordning, der pt. ikke tillader 

statsstøtte til denne sektor, men at der indhentes de nødvendige supplerende 

godkendelser hos Kommissionen, der også vil tillade denne sektor at få gavn af midlerne 

til grøn omstilling.  
 
 
DI stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående.  
 
 
 
Med venlig hilsen  

 

 

Elly Kjems Hove 

Underdirektør 
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Hermed fremsendes vores høringssvar i forbindelse med ovennævnte høring.
 
Vi vil gerne anmode om at komme på høringslisten fremover, idet vi bl.a. sidder i i Rådet for Energieffektiv omstilling
under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
 
Venlig hilsen
 
Chr. Jarby
Seniorrådgiver
Klima og energi

Kompagnistræde 22, 3. sal 
1208 København K., Danmark
www.rgo.dk
 
tlf.: 2014 7245
 
Twitter  I  LinkedIn   I Facebook
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Cc: Erik Møller
Emne: Høring af forslag til lov om ændring af energispareloven m.v.
 
Til høringsparter
 
Til jeres orientering vedlægges høringsmateriale vedrørende forslag til ændring af lov om fremme af besparelser i
energiforbruget og om ophævelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
med et stort energiforbrug.
 
Høringsfristen er sat til den 20. august.
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Hannus Petersen 
Specialkonsulent / Special Advisor 
Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency

Mobil / Cell +45 33 92 74 15
E-mail hspn@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet   

Center for Grøn omstilling 

Att.: ens@ens.dk  

med kopi til: hspn@ens.dk  

17.08.2022 

 

Høringssvar til ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 
(Udvidelse af lovens formål og af bemyndigelse til at fremme drivhusgasreduktioner 
m.v.) - journalnummer 2021-17901. 

 

Rådet for Grøn Omstilling har erfaret, at ovennævnte lovforslag pt. er i høring. Vi har ikke 

modtaget høringsmaterialet direkte fra Energistyrelsen, hvilket undrer os, idet vi bl.a. sidder 

i Rådet for Energieffektiv omstilling under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.  

 

Vi har et par principielle kommentarer til det fremsendte lovforslag, som uddybes i det 

følgende. 

 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

 

a) Udvidelse af energisparelovens formål til at inkludere fremme af drivhusgasreduktioner, 

herunder ændring af lovens titel til: ”Lov om fremme af effektiv energianvendelse og 

drivhusgasreduktioner”. 

 

b) Udvidelse af loven med en bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren 

kan iværksætte støtte af aktiviteter såsom puljer, projekter, analyser, evalueringer og 

rådgivning m.v. inden for lovens udvidede formål og med henblik på at indfri målene i 

klimaloven. Støtten kan iværksættes inden for rammerne af bevillingerne på den årlige 

finanslov. 

 

Rådet for Grøn Omstilling kan støtte de nævnte ændringer, men har følgende 

kommentarer bl.a. baseret på erfaringerne med bygnings- og erhvervspuljen: 

 

Ad a) Udvidelsen af ordningen til også at inkludere fremme af drivhusgasreduktioner er 

fornuftig set i den nuværende energipolitiske situation, men må ikke betyde, at 

energibesparelser i erhvervsvirksomheder og herunder elbesparelser nedprioriteres. 

Erfaringer fra bygningspuljen er, at en meget stor del (ca. 90%) af puljens midler går til 

varmepumpekonverteringer og meget få midler til energibesparelser i boliger. Det samme 

kan sikkert ske for erhvervspuljen set i lyset af de meget høje gaspriser mm. Vi anbefaler 

derfor, at en del af puljens midler øremærkes energibesparelser fx energieffektive pumper 

og ventilatorer, belysningsudskiftning, klimaskærmsforbedringer osv.  
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Ad b) Vi og andre har kritiseret, at det var for administrativt tungt at søge penge fra 

erhvervspuljen hvilket har betydet, at mange virksomheder herunder SMV undlader at 

søge. Vi anbefaler, at man letter de administrative byrder betydeligt. Dette kan bl.a. ske 

ved at udvikle standardløsninger/standardtilskud til veldefinerede 

energieffektiviseringsløsninger. Standardtilskud blev anvendt med stor succes i den 

tidligere energispareordning i forbindelse med energibesparelser i boliger og i forbindelse 

med tilskudsordningerne til erhverv i 1990’erne, og vil på samme måde kunne genbruges 

eller nyudvikles i forbindelse med tilskud til erhverv. Her vil særligt SMV-segmentet kunne 

have fordele i forbindelse med ansøgninger, idet de typisk har ret ensartede energiforbrug 

fx belysning, køling, ventilation osv. 

 

Skulle der være spørgsmål til vores høringssvar, står vi naturligvis til rådighed for en 

drøftelse. 

 

 

Med venlig hilsen   

  

Chr. Jarby  

Seniorrådgiver  

Rådet for Grøn Omstilling  

 

http://www.rgo.dk/
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Til Energistyrelsen
 
Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar over lov om fremme af besparelser i energiforbruget.
 
Mvh.
Simon
 
Venlig hilsen

Simon Horsholt
Seniorkonsulent
Klima & Energi

M +45 2785 2384  |   E simh@lf.dk

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V
www.lf.dk

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra
landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral
fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 189.000 arbejdspladser og en årlig
eksport på 170 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens
klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.
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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvar er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til hspn@ens.dk  

 

Høring af ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget jnr. 2021-17901 

 

Generelle bemærkninger 

Med den forslåede ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget udvides formålet bag 

loven til at omfatte fremme af drivhusgasreduktioner, hvilket er tydeliggjort af den nye lovtitel ”Lov 

om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktioner”. Dermed rummer loven den 

nødvendige bemyndigelse til, at der hurtigt kan gennemføres en ændring af bl.a. Erhvervspuljen, så 

der fremover kan udøves tilskud til både energi- og drivhusgasreducerende tiltag i erhverv og 

transporten.  

 

Landbrug & Fødevarer hilser denne lovændring velkommen, som skal bidrage til en hurtig 

implementering af de syv konkrete justeringer af Erhvervspuljen, som der er truffet afgørelse om at 

gennemføre med Klimaaftale om grøn strøm og varme af d. 25. juni. Selvom vi har set flere tiltag, 

der løbende har forbedret Erhvervspuljen, har den stadig været for bureaukratisk og besværlig til at 

sikre fuldt afløb for midlerne, og der har været brug for en mere gennemgribende omlægning af 

puljen, hvilket nu kan realiseres med bemyndigelsen af ministeren til at gennemføre ændringerne 

fra aftalen i juni og fremtidige politiske aftaler.  

 

For at sikre den nødvendige reduktion af og omstilling fra gas nu og her, hvor forsyningssituationen 

for mange virksomheder er meget usikker, ser Landbrug & Fødevarer gerne, at lovforslaget følges 

op af en bekendtgørelse der allerede nu sikrer en fleksibilitet for virksomhederne, der anvender 

ordningen. Mange virksomheder har behov for, at der allerede nu kan foretages investeringer, der 

potentielt kan modtage støtte senere under den justerede Erhvervspulje, der effektueres fra 

årsskiftet.  

 

Udvidelse af lovens formål og anvendelsesområde 

Som nævnt ovenfor er Landbrug & Fødevarer grundlæggende tilfredse med, at udvidelsen af 

lovens formål og anvendelsesområde giver mulighed for, at Erhvervspuljen fremover kan give 

tilsagn til projekter, der reducerer udledningen af drivhusgasser. Indførelsen af CO2-reduktion som 

et tildelingskriterie åbner op for, at mange nye typer af projekter, der både reducerer 

energiforbruget, og samtidig sikrer, at omstilling fra fossile brændsler kan realiseres.  

 

Derudover bifalder Landbrug & Fødevarer, at udvidelsen at det udvidede formål og 

anvendelsesområde også er gældende for støtte til transport, som hidtil kun har været åbent for 

intern transport. 

 

Udvidet bemyndigelse til gennem støtte at fremme aktiviteter på energi- og klimaområdet 

Det er godt, at grundlaget for at igangsætte og justere konkrete initiativer, der er tilvejebragt midler 

til på finansloven, nu styrkes med lovændringen. Det er blandt andet væsentligt, at ministeren gør 

brug af den forslåede bemyndigelse til at justere Erhvervspuljen, så støtte fremover kan tildeles 
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uden forudsætning om, at projektet først kan påbegyndes, efter ansøger har modtaget tilsagn om 

støtte, eller at støtte tildeles ud fra et konkurrenceparameter.  

 

For at sikre en effektiv støtteordning til energi- og drivhusgasbesparelser, er det for Landbrug & 

Fødevarer vigtigt, at der sikres en større fleksibilitet. Med et akut behov for at effektivisere og 

omstille virksomhedernes gasforbrug, er det afgørende, at puljen nu omlægges, så virksomhederne 

kan ansøge og få sagsbehandlet løbende. Det samme gælder for afgrænsningen af projekter, der 

er påbegyndt før, der er givet tilsagn om støtte. Her er det i lyset af den alvorlige situation mange 

virksomheder befinder sig i, særligt de virksomheder der er forsynet af gas, afgørende, at 

virksomhederne kan begynde at foretage investeringer. I forlængelse heraf bedes Energistyrelsen 

forholde sig til muligheden for at implementere en løsning som forslået i Dansk Gartneris 

høringssvar, således virksomhederne ikke er begrænset til at igangsætte projekter til d. 1. januar 

2023.  

 

Endelig er det helt centralt for Landbrug & Fødevarer, at der gennemføres de nødvendige 

justeringer af Erhvervspuljen, så den kan indrettes på en måde, hvor ingen brancher holdes uden 

for. I dag er Erhvervspuljen anmeldt til EU-Kommissionen i henhold til gruppefritagelsesordningen, 

hvilket siden puljen blev lanceret, har vist sig at have konsekvenser for hele fiskerierhverv og 

sideerhverv, som nu ikke har adgang til at søge om tilskud til energibesparelser og omstilling. Det 

er helt uacceptabelt at en hel branche afskæres støttepuljer, som er helt afgørende for, at 

virksomhederne kan nedbringe deres energiforbrug og omstille fra fossile brændsler.  

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte os, ligesom vi fra Landbrug & Fødevarers 

side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommentarer, hvis vi 

finder det nødvendigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Horsholt 
Seniorkonsulent 

Klima & Energi 

M + 4527852384 

E simh@lf.dk 
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Til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet
 
Hermed fremsendes høringssvar vedr. ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, journalnummer
2021 -17901.
 
Vi skal desuden anmode om fremover at blive inkluderet på jeres liste over høringsparter.
 
 
 
Med venlig hilsen/Best regards

 
Anne Mette Bæk
Direktør/Managing director

 
Marine Ingredients Denmark & European Fishmeal
 
Axeltorv 3
1609 Copenhagen V
Denmark
www.maring.org
T +45 50 47 77 49
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
Center for Grøn omstilling 

       
 

København, den 17. august 2022 
 
 
 
Vedr. Høring om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 
 
Marine Ingredients Denmark repræsenterer fiskemel- og fiskeolieproducenter i Danmark med en 
gennemsnitlig eksportindtægt på ca. 4 mia. kr. årligt.  
 
Vi noterer os, at hensigten med ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget er at 
udvide muligheden for at støtte initiativer til fremme af den grønne omstilling samt sikre et større 
afløb fra Erhvervspuljen. 
 
Vi skal derfor henlede opmærksomheden på den diskrimination mellem erhvervsgrene, der finder 
sted i uddeling af midler fra Erhvervspuljen.  
 
Dansk fiskeindustri står, som den eneste branche i Danmark, uden mulighed for at søge statslige 
midler til energiomstilling under Erhvervspuljen. Ingen andre danske erhvervsgrene er holdt 
udenfor disse tilskudsmuligheder.  
 
Danske styrelser og ministerier henviser til, at fiskeindustrien ikke en del af EU’s 
gruppefritagelsesforordning, og derfor ikke kan modtage støtte under Erhvervspuljen. Vi har, i 
parentes bemærket, heller ikke mulighed for at søge energitilskud under EU’s Fiskerifond.  
 
Vi har fået foretaget en advokatundersøgelse, der peger på, at Energistyrelsen skal finde hjemlen i 
EU’s gruppefritagelsesforordning for fiskeri og akvakultur og Retningslinjer for støtte til fiskeri og 
akvakultur.  

 
Fiskemelsfabrikkerne er yderst energitunge, og er at finde blandt de hårdest ramte virksomheder, 
som netop skulle omfattes af midlerne i den kommende fond for grøn omstilling.  Vi ser nu ind i en 
situation, hvor vi bliver yderligere afgiftsbelagt med en kommende national CO2-afgift, i tillæg til 
betalinger i EU´s kvotehandelssystem, men ikke har adgang til at søge den øremærkede 
omstillingsstøtte!  
 
Vores advokat, vurderer, at Kommissionen vil godkende støtte til fiskeforarbejdningsindustrien, 
men det kræver, at man fra dansk side udarbejder en anmeldelse til Kommissionen.  
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Danske ministerier har hidtil forholdt sig helt tavse om disse muligheder trods talrige 
henvendelser og ingen synes at ville forholde sig til alvoren i denne problemstilling.  
 
 
 
Med	venlig	hilsen	
		
Anne	Mette	Bæk	
Direktør	
  

 
 
Axeltorv	3		
1609	Copenhagen	V	
Denmark	
www.maring.org	
T	+45	50	47	77	49	
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Hej Energistyrelsen, Hannus og Erik
 
SYNERGI fremsender her sit høringssvar vedr. ændring af Energispareloven mv.
Journal nr. 2021-17901.
 
De bedste hilsner
Kasper Frederik Larsen
 
Studentermedhjælper
SYNERGI
+4529630440
kpl@synergiorg.dk
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SYNERGIs høringssvar til forslag til lov om ændring af energispareloven m.v. 

Att. Hannus Petersen (hspn@ens.dk), Erik Møller (ekm@ens.dk). 

Opsummering: SYNERGI støtter overordnet set op om ændringsforslaget. Forslaget vil give bedre muligheder for at 

skabe en mere fleksibel og smidig erhvervspulje bl.a. ved at åbne op for flere former for støtte og giver mulighed for støtte, 

inden projekterne er færdiggjort. SYNERGI hæfter sig dog også ved, at formålet for loven foreslås udvidet, så der ikke 

længere vil være et krav om energireduktioner, men at drivhusgasreduktioner vil være nok. De seneste måneder har tydeligt 

illustreret, at energi fortsat er en selvstændig og vigtig samfundsproblematik, og det bør indsatsen for energieffektiviseringer 

derfor også afspejle. SYNERGI mener derfor ikke, at formålet med energispareloven bør udvides til også at omfatte CO2-

reduktioner i §1, stk. 2, nr. 4. 

  

SYNERGI takker for muligheden for at kommentere på forslag til lov om ændring af energispareloven 

m.v. Overordnet anser SYNERGI lovændringen som et vigtigt skridt mod at skabe fundamentet for en 

mindre bureaukratisk og mere fleksibel erhvervspulje, der kan støtte den grønne omstilling og 

energieffektiviseringer i Danmark. SYNERGI hæfter sig dog ved enkelte punkter, som fremføres 

nedenfor, som ikke kan støttes. 

 

1. Ændring af § 1, stk. 2, nr. 4 vedr. krav om energireduktion 

Med ændringen af loven, så også projekter uden et konkret mål om energieffektiviseringer men med sigte 

mod reduktioner i CO2-udledningen fremover vil kunne modtage støtte, ændres en helt essentiel del af 

formålet for den oprindelige lov og de deraf hjemlede ordninger – herunder 

erhvervspuljebekendtgørelsen. SYNERGI bakker op om en ændring af loven, så der fremover vil være 

bedre mulighed for et mere fleksibelt arbejde med erhvervspuljen og mulighederne for at søge denne. Vi 

mener dog samtidig, at hovedformålet med loven fortsat bør være energieffektiviseringer og reduktioner 

i energianvendelsen. Det kan dog give mening, at der ved en potentiel prioritering mellem to konkrete 

projekter ift., hvilket der kan opnå støtte, kan være en prioriteringsfaktor, der tilgodeser projekter, som 

udover energieffektiviseringer også bidrager med en større grad af reduktioner i CO2-udledningen. 

Forudsætningen for støtte bør dog fortsat være, at projektet bidrager med reduktioner i energianvendelsen 

og ikke udelukkende reduktion i CO2-udledningen. 

Fokus på energieffektiviseringer er afgørende for en bæredygtig energiomstilling, som udover klima har 

fokus på økonomi, energisikkerhed, ressourcer, biodiversitet, indeklima, mv. Særligt den igangværende 
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energikrise illustrerer, at selvom klima og energi er tæt koblet, så er energi også en helt central og 

selvstændig problemstilling, der er tæt koblet til vores forsyningssikkerhed, og som energispareloven er 

med til at tackle. Åbnes loven i op for andre formål og andre sektorer uden et fortsat krav om, at også 

energieffektiviseringer skal indgå i de enkelte projekter, risikeres det, at vigtige CO2-reducerende initiativer 

kommer til at ske på bekostning af vigtige energireducerende initiativer, hvis der ikke er en medfølgende 

yderligere finansiering af diverse puljer. Et ønske om en øget indsats for andre CO2-reducerende 

teknologier - herunder CCS, som allerede har store puljer til rådighed - bør ikke ske på bekostning af 

indsatsen for energieffektiviseringer. Det vil således udvande erhvervspuljens 

energieffektiviseringsindsats, hvis de samme midler skal fordeles mellem endnu flere teknologier. 

SYNERGI mener derfor, at lovens formål fortsat bør rette sig mod energieffektiviseringer. 

Det bemærkes samtidig, at ændringen i formuleringen i §2, stk. 1. fra ”effektivisering og reduktion af 

energianvendelsen” til ”energieffektivisering, energibesparelser og drivhusgasreduktioner” naturligvis 

indeholder samme problemstilling som ovennævnte i 1, stk. 2, nr. 4 i relation til drivhusgasreduktioner. 

 

2. Ændring af formulering fra ”tilskud” til ”støtte” 

SYNERGI bakker op om dette ændringsforslag, da det åbner for en bredere assistance til 

energieffektiviseringsprojekter, end den nuværende formulering om tilskud giver mulighed for. 

 

3. Mulighed for støtte inden projektet er færdiggjort 

Støtte kan foregå på mange måder og for flere af disse vil det være nødvendigt at kunne påbegynde 

støtten, inden projektet igangsættes. SYNERGI støtter derfor op om ændringsforslaget og bemærker, at 

når loven skal udmøntes i en bekendtgørelse, bør også den form for støtte, der sker i form af tilskud, 

ligeledes kunne udbetales før projektets færdiggørelse, da man ved flere potentielle projekter kunne 

forestille sig en tilbageholdenhed ift. gennemførelsen af projektet, hvis man ikke føler sig sikker nok på, 

at man reelt vil modtage tilskuddet. På den måde kan initiativet bidrage til puljernes additionalitet for 

energieffektiviseringsprojekter. 
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4. Ændring så der fremover er bedre muligheder for justeringer gennem bekendtgørelser 

SYNERGI støtter ligeledes op om, at lovændringen giver bedre muligheder for fremtidige justeringer af 

reglerne for de relevante puljer gennem bekendtgørelser - forudsat at formålet med loven fortsat er 

energieffektiviseringer. En udfordring for særligt erhvervspuljen har været dens tungt bureaukratiske og 

administrative opbygning samt vanskeligheden ved at ændre herpå. Det fremsatte lovforslag giver gode 

muligheder for at tackle udfordringerne ved puljens nuværende udformning og skaber samtidig mere 

fleksibilitet ift. at tackle eventuelle fremtidige udfordringer. 

 

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

 

Med venlig hilsen    

Katrine Bjerre M. Eriksen 
Direktør, SYNERGI  

Mail: kb@synergiorg.dk  
Adresse: Vesterbrogade 1C, 5. sal, København V 
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Til Energistyrelsen,
Hermed fremsendes høringssvar til forslag om udvidelse af formål for energispareloven til CCUS.
 
Jeg beklager den sene fremsendelse og håber at høringssvaret kan tages med i betragtning.
 
Mvh.
 
Gunnar Boye Olesen
 
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi
Klosterport 4F, 1.sal
8000 Aarhus C
www.ve.dk
tlf. 86760444 / 86227000
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VedvarendeEnergis svar til ændring af lov om fremme 
af besparelser i energiforbruget (Udvidelse af lovens 
formål og af bemyndigelse til at fremme 
drivhusgasreduktioner m.v.), journalnummer 2021-
17901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi mener det er en meget dårlig ide at udvide energisparelovens formål til også at dække 
drivhusgasreduktioner med opsamling, deponering og anvendelse af CO2 (CCUS).  
 
Det er afgørende for omstillingen til vedvarende energi og en bæredygtig udvikling at der 
fortsat er et stort fokus på energibesparelser og at dette støttes med en dedikeret 
energisparelov. Ved at udvide lovens formål til fremme af CCUS vil det svække fokus på 
energibesparelser og gøre det sværere for aktører at overskue indsatsen for 
energibesparelser. Midler, der administreres under loven, vil ikke længere med sikkerhed 
bruges til energibesparelser. 
 
Der er allerede aftalt en række puljer til forskellige CCUS formål og de kan med fordel 
gennemføres med selvstændige bekendtgørelser eller med en dedikeret CCUS støttelov.  
Det vil ikke skabe den signalforvirring, som den foreslåede lovændring vil gøre, og dermed 
ikke svække indsatsen for energibesparelser. 
 
Uddybning og yderligere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, 
gbo@ve.dk, tlf. 86227000. 
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