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Høring over lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energifor-
bruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, afskrivningsloven 
og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- 
og Forsyningsministeriets område 
 

DI takker for muligheden for at kommentere på ovenstående høring.  

 

Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 
DI kan konstatere, at lovforslaget blandt andet har til formål at etablere hjemmel til at 

kunne yde tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i såvel procesenergi i in-

dustri- og service erhverv som i bygninger gennem konkurrence baserede tilskudsmodel-

ler. Dette sker som en udmøntning af Energiaftalen fra sommeren 2018, og det er et vigtigt 

element i den grønne omstilling i forhold til at nedbringe Danmarks energiforbrug, højne 

andelen af vedvarende energi og styrke Danmarks forsyningssikkerhed.  

 

Der er et særskilt behov for at styrke energieffektiviseringsindsatsen i Danmark frem mod 

2030. DI mener derfor, at det positivt, at der er fokus på, at tilskudspuljerne skal bidrage 

til opfyldelsen af Dannmarks energispareforpligtelser i EU i perioden fra 2021 til 2030. 

Energiaftalen af 2018 udløber dog i 2024, hvortil DI gerne vil bemærke, at puljerne bør 

forlænges frem mod 2030 for at sikre en tilstrækkelig indsats, hvor Danmark realiserer 

sine energieffektiviseringspotentialer og lever op til de danske EU-forpligtelser.  

 
Der er i Danmark et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale for at øge energieffektivi-
seringsindsatsen. Ea Energianalyse har peget på potentielle samfundsøkonomiske gevin-
ster ved at høste disse potentialer, og det kræver en reel styrkelse af indsatserne med nye 
politiske initiativer.  
 
Som nævnt i DI’s 2030-plan bør regeringen forfølge en ambition om at realisere det dan-
ske potentiale for energieffektiviseringer på op til 33 pct. frem mod 2030 0g op til 45 pct. 
frem mod 2050. En styrkelse af indsatsen er også nødvendig for at sikre dansk opfyldelse 
af EU’s energieffektiviseringsmål via EU’s bygningsdirektiv (langsigtet energi-renove-
ringsstrategi) og EU’s energieffektiviseringsdirektiv, herunder artikel 7 om det årlige mål 
om at sænke det endelige energiforbrug med 0,8 pct. årligt. 
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En øget dansk energieffektiviseringsindsats skal, udover de gevinster der knytter sig hertil 

i Danmark, også sikre et dansk internationalt lederskab på området. Det Internationale 

Energi Agentur har peget på, at man globalt set kan dække 44 pct. af klimaforpligtigelsen 

via energieffektivisering. Det vil i givet fald dramatisk øge den internationale efterspørgsel 

efter energieffektiviseringsløsninger. I DI’s 2030-plan er der peget på en række initiativer 

der kan sikre et styrkelse af energieffektiviseringsindsatsen i Danmark, samt et godt dansk 

fodfæste i forhold til at udnytte disse internationale markedsmuligheder. 

Ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 
DI støtter op om at der etableres hjemmel til, at energimærket kan gøres ugyldigt i til-

fælde, hvor en berigtigelse ikke vil give et tilstrækkeligt retvisende bilede.  

 

Energimærket er et godt redskab til at måle energieffektiviteten og klimabelastningen fra 

Danmarks bygningsmasse. Derfor bør mangelfulde eller misvisende energimærker 

kunne gøres ugyldige, hvilket ikke er tilfældet i dag.  

Ophævelse af en række ældre love og ændring af ligningsloven og afskriv-
ningsloven 
DI bakker op om, at fjerne overflødige og forældede administrative regler, der har ud-

tømt sit formål. Særligt med den foreslående ændring af Ligningsloven, der sikrer, at 

fremtidige tilskud til private bygningsejere bliver skattefritaget i medfør af den foreslå-

ede hjemmel i ”Lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget”.    
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