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Ekstern høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og 
demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om tilskud til udviklings- 
og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi i høring. 
  
Baggrund og indhold  
Ved aktstykke nr. 121 af 25. april 2019 blev der afsat en pulje på 130 mio. kr. til at 
støtte investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojek-
ter, som fremmer lagring af vedvarende energi.  
 
Energilagring kan fremme etableringen af et mere fleksibelt energisystem og  
medvirke til indpasning af fluktuerende energiproduktion fra vindenergi mv. 
 
Det er en forudsætning for tilskudsordningens lovlighed ift. EU´s statsstøtteregler at 
den administreres i overensstemmelse med den generelle gruppefritagelses-
forordning. 
 
Udkastet indeholder bestemmelser om tilskudsordningens gennemførelse og 
administration, herunder kriterier for tildeling af støtte, samt regler og vilkår for 
ordningen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT  
Det er Energistyrelsens vurdering, at udkastet ikke medfører erhvervsøkonomiske  
konsekvenser for erhvervslivet, ligesom de agile principper ikke vurderes at være 
relevante. 
 
Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af  
udkastets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede  
totalbalanceprincip (DUT). Det bemærkes, at Energistyrelsen vurderer, at  
bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.  
 
Ikrafttrædelse  

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. august 2019.   

 
Høringsfrist  
Energistyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til Mogens Uhd 
Nielsen mun@ens.dk  senest den 8. august 2019, mærket j. nr. 2019-90362 efter-
fulgt af ”Høring af energilagringspulje”.  
 
Der vedlægges en liste over høringsparterne.  
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Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk, 
hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgængelige.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til Mogens Uhd Nielsen 
mun@ens.dk og tlf. 33 92 75 32. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  

 

Jan E. Bünger 

Specialkonsulent 

 

 


