
Dato 6. december 2019 

Side 1 af 2 

 

  

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
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Høringssvaret er sendt elektronisk til ete@ens.dk med kopi til chhl@ens.dk 

Jnr. 2019-89852  

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i 

energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, 

afskrivningsloven og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriets område 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at Energispareordningen ikke forlænges ved 

dens udløb i 2021, og at der i henhold til energiaftalen af juni 2018 implementeres en ny 

energispareindsats med formålet om at øge effekten af energieffektiviseringsprojekter. 

Den nuværende ordning har således været dyr for forbrugerne og uigennemsigtig, og vi 

ser derfor mange gode elementer i indførelsen af nye markedsbaserede tilskudspuljer 

finansieret over Finansloven. Der er dog en række elementer i høringsudkastet, som 

bekymrer Landbrug & Fødevarer, og som vi ønsker adresseret dels i rammelovgivningen 

og dels i de kommende bekendtgørelser for de respektive tilskudspuljer. Helt 

grundlæggende havde vi gerne set en større prioritering af denne dagsorden i form af 

flere tilskudsmidler i erhvervspuljen, da det er vores erfaring, at der fortsat findes et stort 

potentiale for energieffektiviseringer i erhvervet, herunder landbruget, hvilket vi anser som 

et omkostningseffektivt virkemiddel til at nedbringe drivhusgasudledningerne. Med de nye 

kriterier og vilkår for tilskud, ser vi desværre også en risiko for, at den kommende 

erhvervspulje vil tilgodese energibesparelser i større virksomheder, hvorimod SMV’erne 

kan få svært ved at få understøttet deres energispareprojekter. Disse bekymringer 

udfoldes i nedenstående bemærkninger.   

 

Principper for erhvervspuljen  

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at der i tilrettelæggelsen af erhvervspuljens 

ansøgningsrunder tages hensyn til, at afviste projekter hurtigst muligt kan få 

genbehandlet reviderede ansøgninger, så projekterne ikke falder på gulvet ved at 

ansøger prioriterer sine midler anderledes i perioden ml. ansøgningsrunderne. Vi vil i den 

sammenhæng gerne opfordre til, at Energistyrelsen kommunikerer de nye tilskudsregler 

ud så snart rammerne for puljerne fastlægges. Dermed vil potentielle ansøgere hurtigst 

muligt kunne tilpasse deres projektideer til de nye ansøgningsvilkår, og det vil være 

muligt at afvikle en ansøgningsrunde i begyndelsen af 2021.   

 

Landbrug & Fødevarer er således bekymrede for, at energispareindsatsen risikerer at gå 

fuldstændig i stå frem mod 2021. Det er vores indtryk, at der i 2020 kun vil være 

beskeden efterspørgsel på energibesparelser blandt energiselskaberne. Dette betyder 

reelt, at der ikke vil være nogen tilskudsmuligheder i et helt år, hvilket igen vil betyde, at 

mange projekter ikke vil blive igangsat og at mange vil afvente med at initiere projekter, til 

den nye ordning træder i kraft. 

 

I henhold til § 8 stiller Landbrug & Fødevarer sig kritisk overfor forslaget om, at udbetaling 

af tilskud først sker, når projektet er gennemført. I kraft af, at energisynskonsulenter ikke 

længere kan påtage sig den økonomiske risiko ift. udbetaling på baggrund af 
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projekternes faktiske energibesparelse, da slutbrugerne nu skal ansøge direkte om 

tilskuddet ved Energistyrelsen, er dette med til at skabe en større usikkerhed for ansøger. 

Denne usikkerhed forstærkes endvidere af muligheden for reduktion eller tilbagebetaling 

af tilskudsmidler jf. § 10. 

  

Kriterier for tildeling af midler i erhvervspuljen 

Helt overordnet ser Landbrug & Fødevarer prioriteringen af ”at fremme størst mulige 

energibesparelse pr. tilskudskrone samt at fremme så høj additionalitet som mulig”, som 

en fornuftig disposition. Vi er dog bekymrede for, at det ensporede fokus på pris pr. kWh, 

sammenholdt med at der ikke længere er mulighed for at aggregere projekter gennem en 

energisynskonsulent, vil føre til, at puljen kun tilgodeser de ”nemme besparelser” i større 

virksomheder. Det er således vores bekymring, at projekterne i SMV-segmentet har 

svært ved at nå et omfang, hvor de kan nå ned på en pris, der kan konkurrere med 

projekttyper, der kan gennemføres i større og mere energitunge virksomheder, hvor det 

er muligt at aggregere projekter, der ikke er additionelle, og som driver støtteniveauet 

ned. Dette forstærkes af kravet om lange tilbagebetalingstider og den førnævnte 

finansielle risiko, som virksomheden pålægges.  

 

Udbredelse af skrotningsordningen  

I Landbrug & Fødevarer er vi tilfredse med, at der indføres en skrotningsordning mhp. at 

fremme brugen af varmepumper og udfasning af oliefyr. Med energiaftalen blev det 

besluttet at målrette ordningen mod oliefyr uden for de kollektive fjernvarme- og gasnet. 

Vi ser dog gerne en nærmere redegørelse for, hvor mange oliefyr der fortsat findes uden 

for de kollektive fjernvarme- og gasnet, og om man ikke med fordel kunne udvide 

ordningen til også at omfatte oliefyrede boliger inden for nettet, for at opnå en højere 

udbredelse af ordningen. Vi mener ligeledes, at der med fordel kan afsættes 

tilskudsmidler til ansøgere, der foretrækker at investere i eget anlæg i stedet for at indgå i 

en abonnementsordning.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer ser gerne, at de kommende tilskudspuljer vil adressere 

ovenstående udfordringer og sikre en højere gennemsigtighed i bevillingerne, end hvad 

tilfældet har været i den nuværende energispareordning. Vi ser derfor også frem til, at 

den nærmere udmøntning af tilskudspuljerne fremlægges med bekendtgørelserne, og 

Landbrug & Fødevarer vil gerne inddrages i processen med at udforme kriterier og vilkår, 

der vil gælde for udbuddet under erhvervspuljen.  

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne 

forbeholde os retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov 

herfor.  

 

Med venlig hilsen 

 
Simon Horsholt 

Konsulent 

 

Miljø, Klima og Bæredygtighed  
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