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Til parterne på høringslisten  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter 

for varmepumper til bygningsopvarmning eller procesformål i erhverv 

 

Energistyrelsen skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte 

udkast til bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper 

til bygningsopvarmning eller procesformål i erhverv.  

 

Formålet med støtten er at fremme etableringen af et marked for levering af varme 

fra individuelle varmepumper til bygningsopvarmning eller procesformål i erhverv. 

Bekendtgørelsen gør det bl.a. muligt at stille krav om, at støttemodtagere skal stå 

for finansiering, installation, ejerskab, vedligeholdelse og drift af varmepumper som 

installeres hos virksomheder ejet af 3. part. 

 

Tilskudsordningen udspringer af deludmøntningen af den grønne klimapulje mellem 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti af 14. juni 2017, hvor parterne har besluttet, at der skal 

iværksættes et initiativ om udbredelse af varmepumper på abonnement til erhverv. 

 

Af hensyn at få pengene ud og arbejde hurtigst muligt, sendes bekendtgørelserne i 

høring med forbehold for Finansudvalgets endelige godkendelse af aktstykke om 

udmøntningen. 

 

Nedenfor redegøres for de væsentligste forhold til udkastet til bekendtgørelse.  

 

Generelt 

Udkastet til bekendtgørelsen gør det muligt at udmønte tilskudspuljen for 

varmepumper på abonnement til erhverv gennem indkaldelse af ansøgninger i 

2017. Bekendtgørelsesudkastet er baseret på bekendtgørelse 807 af 23/06/2016 

om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper. 

 

Den generelle gruppefritagelsesforordning  

Støtten vil blive anmeldt og administreret efter EU-Kommissionens forordning (EU) 

Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det 

indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle 

gruppefritagelsesforordning). 

 

Hvem kan ansøge? 

Virksomheder eller konsortier af virksomheder, der ønsker at etablere sig som 

energitjenesteleverandører baseret på et forretningskoncept, hvor 

energitjenesteleverandøren hos andre virksomheder end 

energitjenesteleverandøren selv tilbyder installation, drift og vedligeholdelse af 

varmepumpen samt levering af varme. 

 

Det forventes at støtte 2-4 virksomheder eller konsortier af virksomheder. 

Kontor/afdeling 

Center for Systemanalyse, 

Energieffektivitet og Global 

Rådgivning 

 

Dato 

19. juni 2017 

 

J nr. 2017-2300 

 

/trh 



 

Side 2/2 

 

Hvornår afholdes ansøgningsrunden? 

Bekendtgørelsen påtænkes sat i kraft 1. august 2017. Med forbehold for 

bekendtgørelsens ikrafttræden påtænkes ansøgningsrunden afholdt i perioden 20. 

juni til 15. september 2017  

 

Hvordan vurderes ansøgningerne? 

Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen efter en 

objektiv pointmodel, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud, samt 

afslag på de resterende ansøgninger. En nærmere vægtning af kriterierne vil 

fremgå af ansøgningsmaterialet. 

 

I pointmodellen lægges der vægt på: 

1) Projektets omkostningseffektivitet vurderet i forhold til varmepumpernes tekniske 

egenskaber. 

2) Projektlederens erfaring, kvalifikationerne blandt medarbejdere tilknyttet 

projektet, organisering af projektet samt robustheden af projektets tidsplan og 

økonomi. 

3) Projektets effekt i forhold til at sikre, at tilskudsmidlerne udnyttes bedst muligt, og 

at forretningskonceptet bliver tilgængeligt for flest mulig bygninger og 

virksomheder, der i dag anvender fossile brændsler til rumvarme eller 

procesenergi. 

 

Antal af ansøgningsrunder? 

Der forventes gennemført en enkelt ansøgningsrunde. 

  

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i 

præhøring. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative 

konsekvenser for erhvervslivet under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke 

kvantificeret yderligere. 

 

Høringsfrist 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

snarest muligt og senest  

 

mandag den 3. juli 2017 kl. 12.00 

 

Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsen på e-mail ens@ens.dk med kopi til 

trh@ens.dk. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til Troels 

Hartung på telefon 33 92 78 16 eller e-mail trh@ens.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Troels Hartung 


