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Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Til høringsparterne på vedlagte liste 
 

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse 

 

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

energi og industri m.v. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser 

og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse i høring. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 

senest den 17. september 2020. 

 

Høringsperioden er med tre uger kortere end sædvanligt, da det er et ønske, at 

bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2020, således at der samtidigt gives 

mulighed for at åbne tilskudsordningen for ansøgninger. 

 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen vil udstedes som led i udmøntningen af initiativer i klimaaftalen, 

og vil føre til et antal ændringer ift. bekendtgørelse nr. 851 af 10. juni 2020 om 

tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til 

helårsbeboelse. Den bekendtgørelse er udstedt som led i udmøntningen af 

initiativer i Energiaftale af 29. juni 2018. Med udstedelsen af den nye 

bekendtgørelse vil den gældende bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser 

og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse ophæves.  

 

Med klimaaftalen er der desuden afsat flere midler til tilskudsordningen, og dens 

åbning forventes fremrykket til den 15. oktober 2020. 

 

I udkastet til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse er følgende ændringer ift. 

gældende bekendtgørelse indarbejdet: 

 

Udvidelse af anvendelsesområdet: Bekendtgørelsens anvendelsesområde vil 

udvides til også at omfatte reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler. 

 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energieffektivisering 
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27. august 2020 
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Målretning af midler: For at sikre CO2-reduktioner, vil 60 pct. af den samlede pulje 

målrettes tiltag, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler, samt 

elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med 

energieffektiviseringstiltag uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.  

 

Ændrede dokumentationskrav: Tilsagn om tilskud til konvertering til varmepumpe 

vil ikke længere være betinget af, at der er udarbejdet energimærkning for 

bygningen. 

 

Optagelse af flere støtteberettigede tiltag og justering af betingelser til gældende 

tiltag: Tilskudsordningens positivliste vil udvides med følgende 

energiforbedringstiltag:  

 udskiftning af facadevinduer 

 udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 pct.  

 udskiftning af ovenlysvinduer 

 montering af forsatsramme på eksisterende vindue eller på nyt 1-lags 

vindue 

 varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe 

 konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg 

 

Nye betingelser og definitioner tilføjes de nye tiltag. Endvidere vil tiltag om 

udvendig isolering af fundament præciseres til ”udvendig isolering af sokkel ved 

terrændæk”, tiltag om konvertering til varmepumpe præciseres til ”små individuelle 

varmepumpeanlæg til installation og opvarmning af helårsboliger”, og visse 

betingelser til allerede gældende energiforbedringstiltag justeres. 

  

Fastsættelse af en ansøgningsfrist: Ansøgninger vil af administrative grunde og 

med henblik på at sikre bevillingsmæssig hjemmel skulle indsendes til 

Energistyrelsen senest 1. december det pågældende år. Fristen kan forlænges 

med op til 3 uger efter forudgående offentliggørelse på Energistyrelsens 

hjemmeside og på Statens-tilskudspuljer.dk senest 14 dage før fristforlængelsen. 

Ansøgninger, hvor der ikke er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud i det år, 

ansøgningen er indsendt, eller ansøgninger indsendt efter ansøgningsfristen, vil 

behandles i det efterfølgende år, forudsat at der er udmøntet midler til ordningen fra 

den bevillingsmæssige ramme, afsat på finansloven. 

 

Justeret model for tildeling af tilskud: Konkurrencemodellen for tildeling af tilskud i 

den gældende bekendtgørelse (tilskud for flest mulige besparelser pr. m2) erstattes 

med en ansøgningsmodel, hvor ansøgninger behandles i den rækkefølge, som de 

modtages efter de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet. 

 

Justeret model for udmåling af tilskud til energiforbedringsprojekter: Tilskud til 

energiforbedringsprojekter vil udmåles på grundlag af tilskudssatser for de enkelte 

tiltag, som fastsættes i et nyt bilag til bekendtgørelsen, hvor tilskudssatserne er 
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beregnet med udgangspunkt i markedspriser for de enkelte tiltag, således at 

tilskuddet udgør op til 30 pct. heraf, og hvor tilskudssatserne for enkelte tiltag 

vægtes, således at større energibesparelser vil give en højere tilskudssats. 

 

Endvidere fastsættes et minimumstilskudsbeløb til energiforbedringsprojekter på 

5.000 kr. mhp. at afskære små energiforbedringsprojekter. 

  

Justeret model for udmåling af tilskud til energimærkning: Tilskud til 

energimærkning vil for ansøger, der har fået lavet én energimærkning til brug for 

ansøgning, udmåles efter faste tilskudsbeløb, fastsat i forhold til det tilskud, der 

ydes til energiforbedringsprojektet. For ansøgere, der har fået lavet flere 

energimærkninger til brug for ansøgning, vil tilskuddet fastsættes i forhold til 

bygningsarealet, der er energimærket samt tilskuddet til energiforbedringsprojektet. 

 

Afgrænsning af støtteberettigede projekter: Projekter, hvortil der er modtaget eller 

modtages støtte gennem energispareordningen, vil ikke kunne ydes tilskud 

gennem bygningspuljens tilskudsordning til de samme tiltag. Bestemmelsen 

supplerer bestemmelsen om, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvortil der er 

ydet eller ydes støtte efter anden lovgivning. 

 

 

Herudover er der i bekendtgørelsesudkastet indarbejdet mindre justeringer, og 

bekendtgørelsesudkastet er gennemskrevet ift. opbygning og struktur. 

 

Bekendtgørelsen udstedes med bemyndigelse i energispareloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. august 2020. Udstedelse af bekendtgørelsen er 

dog betinget af, at Finansudvalget med aktstykke godkender bevillingen for 

ordningen og fremrykning af indsatsen til start i 2020. Aktstykket forventes 

behandlet i Finansudvalget den 3. september 2020. 

 

Energistyrelsen har vurderet, at et af principperne for agil erhvervsrettet regulering 

er relevant ved udmøntningen af tilskudsordningen, da der i vidt omfang er søgt at 

etablere brugervenlige digitale løsninger ved ansøgninger om tilsagn om tilskud og 

ansøgninger om udbetaling af tilskud.  

 

Tilskud, der ydes gennem bygningspuljens tilskudsordning til støttemodtagere, der 

udøver økonomisk aktivitet, vil indebære statsstøtte iht. TEUF artikel 107, stk. 1 og 

vil ydes i overensstemmelse med EU’s de minimis-forordning. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. oktober 2020. 

 

Høringsfrist 
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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser 

og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse bedes være 

Energistyrelsen i hænde senest den 17. september 2020. Høringssvar bedes sendt 

til ens@ens.dk med kopi til ant@ens.dk og msc@ens.dk     

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til: Anna 

Noushin Thestrup, ant@ens.dk, 33 92 75 97. 

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 

 

Anna Noushin Thestrup 

Fuldmægtig 

Center for Energieffektivisering 

E-mail: ant@ens.dk  
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