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Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer 

effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi.  

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter, der 

fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi, i 

høring.  

 

Energistyrelsen anmoder om, at eventulle høringssvar til bekendtgørelsen sendes til 

Energistyrelsens hovedpostkasse med kopi til Claus Meineche clme@ens.dk 

seneste den 6. december 2021, mærket j. nr. 2021-17132 efterfulgt af ”Høring af 

bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og 

fleksibilitetsløsninger inden for el og energi”.  
 

Baggrund og indhold   

Ifølge elforsyningslovens § 22, stk. 8, ”kan klima-, energi- og forsyningsministeren 

beslutte, at netvirksomheder i samarbejde skal iværksætte forskning og udvikling 

med henblik på effektiv energianvendelse. Desuden kan ministeren i henhold til 

bestemmelsen fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udarbejdelse af planer 

for aktiviteterne og om godkendelse af disse. Ministeren bemyndiges til at etablere 

en ordning, hvorefter ministeren kan meddele tilsagn om tilskud til forsknings- og 

udviklingsprojekter med henblik på effektiv energianvendelse. Ministeren kan 

fastsætte nærmere regler for administrationen af ordningen…” 

 

Med bekendtgørelsen sikres videreførelsen af tilskudsprogrammet ELFORSK i 

forbindelse med udfasningen af PSO-finansiering. ELFORSK vil fremadrettet blive 

finansieret af årlige bevillinger på finansloven. 

 

Ordningen ønskes videreført i en form, hvor det er muligt at støtte forskning og 

udvikling med henblik på effektiv energianvendelse, herunder inden for 

digitalisering, fleksibilitet og sektorkobling, ligesom der stadig er behov for at kunne 

inddrage private organisationer med henblik på at understøtte en effektiv udnyttelse 

af de årlige finanslovsbevillinger.   

 

Under ordningen kan der ydes tilskud til prækommercielle projekter inden for 

kategorierne industriel forskning, eksperimentel udvikling og gennemførligheds-

undersøgelser jf. EU´s definitioner. 

 

Det er en forudsætning for tilskuddenes lovlighed ift. EU´s statsstøtteregler, at 
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disse ydes i overensstemmelse med den generelle gruppefritagelsesforordning, 

herunder artikel 25 vedr. tilskud til forskning, udvikling og demonstration. 

 

Udkastet indeholder bestemmelser om tilskudsordningens indhold, gennemførelse 

og administration, herunder kriterier for tildeling af støtte, samt regler og vilkår for 

ordningen. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 

bekendtgørelsesudkastene i præhøring. OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet 

både medfører administrative byrder og administrative lettelser for erhvervslivet. 

Disse konsekvenser vurderes samlet at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke 

kvantificeres nærmere. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 

Energistyrelsens vurderingen af de relevante principper for agil erhvervsrettet 

regulering i præhøring. OBR har ingen bemærkninger til Energistyrelsens 

vurderinger. Energistyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet 

regulering fremgår af Bilag 1.  

 

Høringen 

Der vedlægges en liste over de eksterne høringsparter. 

 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen www.hoeringsportalen.dk, hvor 

modtagne høringssvar samt Energistyrelsens høringsnotat også vil blive 

offentliggjort.  

 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Spørgsmål mv. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen, Claus Meineche clme@ens.dk  

tlf. 33927793. 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Meineche 

Center for Energiadministration 

Energistyrelsen 

http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:clme@ens.dk

