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Høringsnotat vedrørende udkast til Bekendtgørelse om tilskud til 
energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksom-
heder (erhvervspuljen)  
 

 

Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, jf. bek. nr. 2303 af 29. de-

cember 2020 (erhvervspuljebekendtgørelsen) har været i 4-ugers offentlig 

høring i perioden 6. april 2021 til den 4. maj. 2021.  

 

Der er modtaget i alt 11 ikke-ministerielle høringssvar i høringsperioden. 

 

Følgende 4 høringsparter har angivet, at de ikke har bemærkninger til ud-

kast til bekendtgørelsen: CO-industri, Danske Bygningskonsulenter, DPA-

System, Erhvervsflyvningens Sammenslutning. 

 

Følgende 7 høringsparter har afgivet bemærkninger til udkast til bekendtgø-

relsen: Intelligent Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Landbrug og 

Fødevarer, Solar Lightning Consultants ApS, SYNERGI og TEKNIQ Ar-

bejdsgiverne. 

 

En yderligere foreslået ændringer som følge af den offentlige høring er 

som følger: 

 

1. Ændret: § 18 – forlængelse af frist til 3 mdr., som er standard inden 

for puljeområdet. Denne ændring er justeret/forenklet yderligere ef-

ter offentlig høring, således at det tydeliggøres, at udbetalingsan-

modningen skal indsendes efter projektets afslutning senest 2 år og 

3 måneder efter tilsagn om tilskud er meddelt. 

 

I det følgende vil de væsentligste punkter i de indkomne høringssvar blive 

gennemgået efterfulgt af ministeriets bemærkninger for hvert enkelt emne. 

Bemærkningerne er markeret med kursiv. For detaljerede oplysninger om 

svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses 

på Høringsportalen. 

 

Det bemærkes indledningsvist, at en del af bemærkningerne vedrører er-

hvervspuljeordningen generelt og ikke er specifikke i forhold til de foreslå-

ede ændringer af erhvervspuljebekendtgørelsen. Mange af disse bemærk-

ninger er også tidligere afgivet i dialog mellem Energistyrelsen og erhvervet. 

Dette høringsnotat vil kun i mindre omfang indeholde bemærkninger til 

disse dele af de indkomne høringssvar, idet disse generelle bemærkninger 
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vil blive taget med i overvejelser om fremtidige tilpasninger af erhvervspulje-

ordningen. 

 

Generelle bemærkninger 

Intelligent Energi anfører, at omstillingen af erhvervslivets produktion til el 

eller grøn gas er en meget stor, strategisk og kompliceret investerings-

øvelse og ønsker, at erhvervspuljen ændres til, at energibesparelser også 

forstås som bedre kapacitetsudnyttelse af VE-anlæg via digital styring af el-

forbruget og at dette derfor bør indarbejdes i puljen. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at det er muligt at opnå 

tilskud til energieffektiviseringer og energibesparelser som opnås ved imple-

mentering af digitale eller øvrige automatiske styringssystemer.  

 

Dansk Fjernvarme anfører, at tilskud til konvertering fra fjernvarme til var-

mepumpe med statsligt tilskud kan ikke have været hensigten med be-

kendtgørelsen. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at erhvervspuljen ikke 

er begrænset til udfasning af fossile brændselskilder – selv om disse priori-

teres – men at alle energibesparelses- og energieffektiviseringsprojekter 

som udgangspunkt kan opnå tilskud. Udfasning af eller omlægning fra fos-

sile brændsler vil ikke kunne opnå tilskud i sig alene men skal ske som led i 

en energibesparelse eller – effektivisering. 

 

Landbrug og Fødevarer bemærker, at de finder det uklart, hvorvidt der i for-

bindelse med ændringen af bekendtgørelsens § 18 indføres nye retningslin-

jer for, hvordan der kan dispenseres fra kravet om, at ansøgningen senest 

skal indsendes to år efter tilsagn om tilskud er meddelt. Landbrug og Føde-

varer anfører i den forbindelse, at de i forbindelse med de første ansøg-

ningsrunder i Erhvervspuljen har oplevet uklarhed om tolkningen af denne 

dispensationsmulighed, og finder at det vil være gavnligt, at det understre-

ges klart og tydeligt, at der kan dispenseres for ansøgninger med en løbetid 

ud over to år, når der fremføres vægtig argumentation for en udskudt frist.  

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at bestemmelsen bliver 

præciseret i forhold til muligheden for undtagelsesvis at fravige 2 års- fristen 

for projektlængde, men at fristen for anmodning om udbetaling både bliver 

lempet og præciseret, således at anmodning senest skal foreligge 3 måne-

der efter 2 års-fristen, medmindre der dispenseres fra 2-års-fristen, således 
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at fristen for anmodning om udbetaling bliver forlænget tilsvarende med 3 

måneder fra den i dispensationen fastsatte frist.  

 

SYNERGI havde følgende bemærkninger til de foreslåede ændringer af be-

kendtgørelsen: 

 

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

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

mende eksempler, for at give bedre vejledning til offentligheden og til sags-

behandlerne 

• Dette bør suppleres med en positivliste, der viser hvilke an-

læg, der kan opnå tilskud. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at det ikke har været 

muligt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke anlæg der kan være 

omfattet. 

 

• Definitionen på energiproducerende anlæg må gerne udspe-

cificeres. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at det ikke har været 

muligt at definere energiproducerende anlæg nærmere end foreslået.  

 

 

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

påbegyndes. 

• Der er en vis administrativ risiko ved denne fremgangsmåde, 

der bør overvejes. Tidsperspektivet er afgørende for at få 

denne ændring til at fungere i praksis, da det ellers kan sætte 

en produktion i stå. Det kan overvejes, om mindre ændringer 

ikke behøves at blive godkendt. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

I henhold til Økonomistyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, 

skal tilskudsmodtager forud for ændringer indsende en skriftlig og begrun-

det anmodning, hvis tilskudsmodtager ønsker at ændre eller forlænge et be-

vilget tilskudsprojekt, hvorefter myndigheden beslutter, om ændringen kan 

godkendes. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker endvidere, at ændrin-

gen er indsat af hensyn til ansøger, idet ændringer vedrørende projektet 

kan vise sig at være væsentlige i sådan en grad, at tilskuddet bortfalder. 
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Derfor vurderes det hensigtsmæssigt at tydeliggøre denne forudsætning i 

bekendtgørelsen. Det bemærkes desuden, at det i tilsagnsbrev og vejled-

ning er uddybet, hvornår der skal søges om ændring til projekt. Overordnet 

set er det, når der sker en ændring, der har væsentlig indflydelse på tilsag-

nets størrelse, tiltagets karakter eller tiltagets placering. Der er altså ikke 

tale om, at der skal anmodes om ændringer, hvis der er tale om mindre æn-

dringer.   

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne havde følgende tekstnære bemærkninger til de fo-

reslåede ændringer: 

 

§ 3, nr. 1) 

Der bør være et stærkt fokus på at fremme de energieffektiviseringer, der 

har det største CO2-fortrængningspotentiale. Derfor bør afskæringspris og 

vejledende tilsagnsramme også baseres på pris pr. fortrængt tons CO2. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at erhvervspuljen har 

hjemmel i energispareloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. august 

2020 om fremme af besparelser i energiforbruget. Udfasning af CO2 kan 

indgå som en delmængde i forbindelse med prioriteringsfaktorer som væg-

ter energibesparelser ved konvertering mellem energiarter i forhold til re-

duktion i anvendelsen af fossile brændsler af besparelserne, jf. herunder 

bekendtgørelsens § 3, nr. 13. CO2 kan dog ikke stå alene, men må indgå 

som en del af energibesparelsen. 

 

§ 3, nr. 13) 

Ved nyanlæg forstås, at der etableres et nyt anlæg til at drive en ny proces, 

der ikke var på produktionsstedet før ansøgningstidspunktet. Hvorimod 

etablering af produktionslinjer til erstatning af eksisterende produktion ikke 

opfattes som nyanlæg. Hvis Energistyrelsen har en anden forståelse af 

“nynlæg” opfordrer vi til, at definitionen af nyanlæg præciseres i overens-

stemmelse med vor forståelse. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tager ikke forslaget til præcisering 

til efterretning. Den foreslåede definition passer på produktion, men kan 

ikke rumme andre typer af forbrug, som fx bygninger. 

 

§ 11, stk. 2 

Som vi har beskrevet ovenfor, er det hensigtsmæssigt med hyppigere an-

søgningsfrister. Samtidig bør ansøgningsfrister udmeldes så tidligt som mu-
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ligt og gerne efter et fast mønster, så virksomhederne har de bedste forud-

sætninger for at være forberedte. Der er i udkastet ikke anført en ansøg-

ningsfrist eller hyppighed for indkaldelse af ansøgninger. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at ansøgningsfristerne 

er noget som vil blive sat ud fra en løbende vurdering af efterspørgsel fra 

virksomhederne og Energistyrelsens ressourcer til at sagsbehandle ansøg-

ningerne. Derfor vurderes det ikke hensigtsmæssigt at låse sig fast på faste 

intervaller for ansøgningsrunderne. Dertil kan bemærkes, at de enkelte run-

der meldes ud senest 30 dage før åbning. Derudover bliver det tilstræbt at 

melde estimater for tidspunktet for årets runder ud tidligt på året, selv om 

der kan forekomme justeringer efterfølgende.   

 

§ 12, stk. 2, nr. 1) 

Det bør fremgå tydeligt, hvad der menes med virksomhedsoplysninger. Her-

udover bør der også angives en kontaktperson enten i virksomheden eller 

hos rådgiver, som kan stå til rådighed i forbindelse med Energistyrelsens 

sagsbehandling. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at virksomhedsoplys-

ninger ikke vil blive nærmere specificeret i bestemmelsen som omfattende 

cvr. nr. Kontaktperson vil heller ikke blive sat som krav, idet kontaktperso-

nen som udgangspunkt er den person, som er administrator på sagen på 

ansøgningsportalen. 

 

§ 18 

Likviditeten i SMV-virksomheder er en væsentlig faktor, derfor er det meget 

uheldigt, at der med udkastet lægges op til, at tidsfristen for udbetaling af til-

skud ændres fra senest 30 dage til senest 3 måneder efter projektets afslut-

ning. I forhold til større virksomheder har SMV-virksomheder mindre likvidi-

tet, hvorved ud-betalingstidspunktet for tilskuddet er afgørende for deres li-

kvide beholdning. TEKNIQ Arbejdsgiverne henstiller til, at den oprindelige 

udbetaling fastholdes på senest 30 dage efter projektets afslutning. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker, at det er fristen for an-

modning om tilskud, som bliver udskudt og ikke tidspunktet for selve udbe-

talingen. Udbetalingsanmodningen og udbetaling kan derfor ske, når pro-

jektet er afsluttet og dokumentationen er tilvejebragt. Ændringen er derfor 

begunstigende for ansøgere.  

 


