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Til høringsparter  

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer 

integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 

Hermed sendes udkast til en ny  bekendtgørelse om tilskud til projekter inden for 

smart energi i høring og samtidig ophævelse af bekendtgørelse nr. 644 af 2. juni 

2017 om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsy-

ningssektorer (smart energi-bekendtgørelsen) i høring.  

 

Baggrund og indhold 

Formålet med bekendtgørelsen er at forenkle og præcisere krav og kriterier i for-

bindelse med tilskud til projekter til fremme af et smart energisystem. 

 

Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i den gældende Smart energi-

bekendtgørelse. Ændringerne foreslås bl.a. med henblik på at gøre det mere klart, 

hvilke udgiftstyper, der kan ydes støtte til, herunder indregning af moms, timepriser 

samt overhead. Derudover fastlægges også mere klart, hvilke typer af aktiviteter, 

der kan opnå tilskud.  

 

I bekendtgørelsen fastlægges desuden en række minimumskriterier for tildeling af 

tilsagn. Derudover præciseres tildelingskriterier m.v.  

 

Bekendtgørelsen er også konsekvensrettet for at skabe ensartet og gennemsigtige 

regler, hvor formålet er at lette ansøgningsprocessen og skabe klarhed over, hvilke 

typer af projekter og under hvilke krav, der kan opnås tilskud.  

  

Det bemærkes, at den gældende bekendtgørelse ophæves, men fastholdes 

for de projekter, der tidligere har fået tildelt tilsagn. Det vil sige, at tilsagn, der 

er givet, følger den bekendtgørelse og de regler, der var gældende på tids-

punktet for tildeling af tilsagn.  

 

Tilskud fra ordningen er også fremadrettet omfattet af EU-reglerne for de minimis-

støtte jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013. 

 

Der tages forbehold for efterfølgende lovtekniske ændringer.  
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Ikrafttrædelse 

Ændringerne forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018, hvorefter der vil blive indkaldt 

ansøgninger til tilskud til smart energi projekter. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet hovedpostkasse efkm@efkm.dk med kopi til AC-medarbejder Janne Wi-

chard Henriksen jawih@efkm.dk senest 21. maj 2018 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse kan rettes til AC-

medarbejder Janne Wichard Henriksen (jawih@efkm.dk, 41 72 91 03). 

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen 

www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Janne Wichard Henriksen 

+45 41 72 91 03 

jawih@efkm.dk 
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