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Til høringsparterne på vedlagte liste 
 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder (erhvervspuljen) 

 

Energistyrelsen sender hermed til opfølgning af klimaaftalen af 22. juni 2020 udkast 

til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i er-

hvervsvirksomheder i høring. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, http://www.hoeringsporta-

len.dk/. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 
senest den 10. september 2020. 

 

Høringsperioden er med to uger kortere end sædvanligt, da det ønskes, at be-

kendtgørelsen og dermed muligheden for at søge tilskud skal træde i kraft 1. okto-

ber 2020. 

 
Baggrund og indhold 

Baggrunden for høringen er ændringer i bekendtgørelse nr. 852 af 10. juni 2020 om 

tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder som 

følge af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. 

 

Erhvervspuljen er en udmøntning af initiativer fra Energiaftalen af 29. juni 2018, 

som er afspejlet i den nuværende bekendtgørelse.  

Bekendtgørelsen sendes i høring med rettelsesmarkeringer for at tydeliggøre æn-

dringerne til opfølgning af klimaaftalen.  Materialet fra den tidligere høring fra den 3. 

april til den 13. maj 2020, herunder høringssvar og høringsnotat, kan findes på hø-

ringsportalen.  

 

Efter den nye Klimaaftale målrettes puljen til virksomheders konverteringer væk fra 

anvendelse af fossil energi, tilskud til energieffektivisering af de processer mv., som 

ikke i dag kan konverteres til el samt elektrificering og energieffektivisering af intern 

transport (gaffeltrucks, traktorer mv.) i fremstillingserhverv, landbrug mv. Derudover 

er puljen tillagt flere midler og fremrykket til at begynde 1. oktober 2020. 

 

Kontor/afdeling 
Center for Energieffektivise-
ring 
 
Dato 
27. august 2020 
 
J nr. 2020 - 8467 
 
/CHHL 



 

Side 2/3 

Ændringerne medfører, at ansøgere skal vægte deres beregnede energibesparelse 

med en prioriteringsfaktor, der afspejler reduktionen i fossile brændsler i forbindelse 

med et energiforbedringstiltag, og som fremgår at et nyt bilag 2, i de tilfælde hvor 

der konverteres fra en energiart til en anden. I de tilfælde, hvor der ikke sker en 

konvertering, er prioriteringsfaktoren 1. 

 

Der var før et krav om at projektet skulle have en tilbagebetalingstid på mindst 3 år 

uden tilskud. Dette krav er lavet om til at projektet skal have en tilbagebetalingstid 

på 2 år med tilskud. Derudover er det ikke længere et krav, at mindst 50 % af be-

sparelserne skal findes inden for procesenergi. Desuden bliver der indsat et krav 

om, at ansøgende virksomheder ikke må have modtaget tilskud fra energispareord-

ningen.  

 

Bekendtgørelsen har hjemmel i energispareloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 

24. august 2020, samt udkast til aktstykke forelagt for Folketingets Finansudvalg. 

Udstedelse af bekendtgørelsen er dog betinget af, at Finansudvalget med akt-

stykke godkender bevillingen for ordningen og fremrykning af indsatsen til start i 

2020. Med aktstykket foreslås tillige hjemmel til, at kravet om, at besparelserne skal 

være overvejende i procesenergi udgår. Aktstykket forventes behandlet i Finansud-

valget den 3. september 2020. 

 

Den foreslåede ordning vil udgøre statsstøtte, jf. TEUF artikel 107, stk. 1, og skal 

derfor anmeldes til Europa-Kommissionen i medfør den generelle gruppefritagel-

sesforordning for statsstøtte. Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at gruppefri-

tagelsesforordningen forventes forlænget indtil udgangen af 2022. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020. 

 

Høringsfrist 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser 
og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder bedes være Energistyrelsen i 
hænde senest den 10. september 2020. Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk 
med kopi til chhl@ens.dk og rmh@ens.dk     

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til: Chri-
stina Hjarnø Lorentzen, chhl@ens.dk, 33927523.  

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.  

 

 

Med venlig hilsen 
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Christina Hjarnø Lorentzen 

Fuldmægtig 

Center for Energieffektivisering 

E-mail: chhl@ens.dk 

 

 

BILAGET: høringsliste 


