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Høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen 

i høring, jf. bekendtgørelse nr. 2303 fra 29. december 2020 om tilskud til energibesparelser 

og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.  

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 4. maj 

2021.  

 

Høringssvaret bedes sendt pr. e-mail til ens@ens.dk. med kopi til hspn@ens.dk, samt 

angivelse af journalnummer 2021 - 4482.  

 

Baggrund og indhold 

De foreslåede ændringer er som følger: 

 

1. § 3, nr. 7 – Definitionen af begrebet ”energisparetiltag” præciseres med 

tilføjelse af energieffektiviseringer til bestemmelsen, så ikke blot 

energibesparelser nævnes, idet det er sådan bestemmelsen fortolkes i 

praksis. 

2. § 3, nr. 10 – Definitionen af ”kollektive produktionsanlæg” udgår som 

konsekvens af at § 8, stk. 2, nr. 2, udgår, jf. pkt. 3. 

3. § 8, stk. 2, nr. 2 – bestemmelsen vedrørende kollektive produktionsanlæg 

udgår af positivlisten i § 8, stk. 2. Bestemmelserne er et levn fra 

Energispareordningen og udgår for at sikre en ensartet forståelse og ens 

sagsbehandling i forbindelse med energieffektiviseringer på 

energiproducerende anlæg, jf. forslaget til præcisering af negativliste, jf. 

pkt. 4.  

4. § 8, stk. 3, nr. 9 – bestemmelsens definition af hvilke energiproducerende 

anlæg, der ikke vil kunne få tilskud fra puljen præciseres med ikke-

udtømmende eksempler, for at give bedre vejledning til offentligheden og 

til sagsbehandlerne. 

5. § 16, stk. 2 – Præcisering af, at ændringer skal godkendes, før ændringen 

påbegyndes. 

6. § 18 – forlængelse af frist til 3 mdr., som er standard inden for 

puljeområdet. 

Til høringsparterne på vedlagte liste 
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7. § 28, stk. 2, 2. pkt. – Der tilføjes en overgangsbestemmelse, eftersom der 

stadig vil være en række afgørelser og tilsagn i henhold til den tidligere 

bekendtgørelsen, som stadig vil gælde efter den nye bekendtgørelse er trådt 

i kraft.  

Udkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til specialkonsulent Hannus Petersen 

hspn@ens.dk, tlf. nr. +45 33 92 74 15.  

Det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft d.1. juli 2021. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- 

og Forsyningsudvalg 

 

 
Med venlig hilsen 

Hannus Petersen  

Specialkonsulent / Special Advisor  

Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency  

Mobil / Cell +45 33 92 74 15  

E-mail hspn@ens.dk 
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