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SYNERGIs høringssvar vedr. tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer  

 

SYNERGI støtter regeringens lovforslag 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 Forsyningsministeriet. 

 

Tilfredshed med puljernes udformning 

SYNERGI er positive over udformningen af erhvervspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

procesenergi i industri og serviceerhverv samt bygningspuljen til energieffektiviseringer i bygninger. Puljerne, der 

er en udmøntning af initiativerne af Energiaftalen d. 29. juni 2018, er vigtige elementer i den grønne omstilling i 

forhold til at nedbringe Danmarks energiforbrug, højne andelen af vedvarende energi og styrke Danmarks 

forsyningssikkerhed.  

 

SYNERGI bemærker imidlertid, at de i alt 500 mio. kr. til tilskud til energieffektivisering er en betydelig reduktion 

af energispareindsatsen sammenlignet med den eksisterende energispareordning. SYNERGI vil derfor med 

interesse følge det kommende arbejde med en klimahandlingsplan, der gerne skal sætte yderligere fokus på behovet 

for energieffektivisering.  

 

For som det fremgår af regeringens udkast til Danmarks endelige nationale energi- og klimaplan, der skal afleveres 

til EU senest d. 31. december 2019, så er regeringen ”[…] aware, that the current measures fall short of reaching the energy 

saving obligations under article 7 of Directive 2012/27/EU. This is partly due to the use of a frozen policy scenario, wherein only 

measures from the period 2021-2024 are included.” Klimarådet har i deres statusrapport fra november 2019 i forlængelse 

heraf vist, at Danmark ikke når i mål med sin EU energispareforpligtelse uden yderligere tiltag. 

 

Det er positivt, at tilskudspuljerne bidrager til at opfylde Danmarks energispareforpligtelse, der løber i perioden 

2021-2030, i henhold til artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Dog bemærker vi, at tilskudspuljerne 

kun rækker frem mod 2024, og vi er derfor meget optagede af, hvorvidt regeringen har tænkt sig at forlænge 

puljerne efter 2024, samt hvilke yderligere tiltag regeringen har tænkt sig at kigge på for at opfylde 

energispareforpligtelsen i henhold til artikel 7, efter energispareindsatsen blev markant reduceret i Energiaftalen 

2018. 

 

SYNERGI anerkender, at timingen for indsendelse af Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan ikke er optimal 

i forhold til den igangværende politiske proces med vedtagelse af en klimalov med et ambitiøst reduktionsmål på 

70 procent og opfølgende klimahandlingsplan. Det er derfor forståeligt, at der er behov for at kunne melde 

yderligere initiativer ind senere. SYNERGI ser frem til konkretiseringen i en kommende klimahandlingsplan af 

regeringens energieffektiviseringsudmeldinger, hvor SYNERGI imødekommer en skitsering af Danmarks 

energispareindsats efter 2024 med henblik på energieffektiviseringsindsatsens økonomiske langsigtede fremtid. 

 

Flere udbudsrunder i erhvervspuljen vil give størst additionalitet 

Elementerne i erhvervspuljen må tilrettelægges, så puljemidlerne får størst mulig effekt og ikke favoriserer visse 

typer virksomheder. SYNERGI fastholder derfor, at et afgørende element i puljen bør være, at antallet af årlige 
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udbudsrunder er højt og behandlingstiden kort. Konkret foreslår SYNERGI mindst 11 årlige udbudsrunder og 

dermed én runde månedligt med undtagelse af sommerferiemåneden. 

 

En lang række fordele kan høstes gennem hyppige udbudsrunder. For det første sikres større kontinuitet i 

styrelsens arbejdsstrøm end ved få udbud med spidsbelastningsperioder. For det andet mindskes udsving i pris pr. 

kWh pr. leveår for de projekter, der tildeles støtte, da få udbud risikerer at lede til forsinkede effekter, forringet 

kalibreringsevne for markedet og i sidste ende til prisfluktuationer. For det tredje vil hyppige udbudsrunder føre 

til en mere omkostningseffektiv brug af puljemidlerne med højere additionalitetsgevinster til følge. Endelig vil 

hyppige udbudsrunder modvirke favorisering af store virksomheder på bekostning af mindre og dermed mindre 

energiforbrugende virksomheder. I virksomheder, hvor energieffektiviseringer kun fylder lidt i hverdagen og har 

begrænset effekt på bundlinjen, er det altafgørende, at behandlingstiden er kort, så der hurtigt opnås klarhed over, 

om projektet godkendes. Disse mindre virksomheder har ikke råd til længere perioder med uvished, og en månedlig 

udbudsrunde, hvor projekter evalueres og besvares inden for den givne måned, er derfor optimal.  

 

SYNERGI håber dermed, at en månedlig udbudsrunde for erhvervspuljen implementeres – ikke mindst fordi 

SYNERGI ikke ser relevante ulemper ved forslaget i sammenligning med alternativet ved færre udbudsrunder. 

 

SYNERGI ser desuden frem til en konkret løsning på problematikken omkring ubrugte midler. SYNERGI har 

forståelse for, at puljemidler ikke kan overføres til efterfølgende år, men ser det som en forudsætning for ordningen, 

at alle midler bruges til det tiltænkte formål, evt. via en opsamlingspulje sidst på året. 

 

Flere ressourcer til styrelsens behandling af projekter 

SYNERGI ønsker, at der tilføres flere ressourcer til styrelsens projektbehandling. Dette ønske tager afsæt i 

SYNERGIs bekymring for, at manglende ressourcer i styrelsen har medført, at flere projekter i løbet af 2019 har 

haft meget lang behandlingstid. 

 

Informationsindsatsen afgørende for bygningspuljen 

SYNERGI bemærker, at det er væsentligt, at informationen omkring den nye bygningspulje påbegyndes så tidligt 

som muligt i 2020 for at opnå et kendskab blandt danskerne. Man kan derfor med fordel overveje, hvorvidt puljens 

størrelse i starten af puljens levetid bør være mindre end senere i puljens levetid.  

 

SYNERGI støtter ugyldiggørelse af mangelfulde eller misvisende energimærker 

SYNERGI støtter det lovpligtige energimærke af bygninger. Energimærkning er vigtigt styringsinstrument til at 

måle energieffektiviteten og dermed klimabelastning fra Danmarks bygningsmasse. Samtidig er det godt for 

borgernes privatøkonomi, da borgerne får lettere ved gennemskue de årlige energiomkostninger forbundet med 

bygningen. 

 

SYNERGI er også af den opfattelse, at energimærkets troværdig er fundamental for energispareindsatsen i 

bygninger. Derfor er det vigtigt at højne energimærkets troværdig og få ryddet op. SYNERGI bakker derfor op 

om, at der etableres hjemmel til at kunne gøre energimærket ugyldigt i tilfælde, hvor en berigtigelse ikke vil give et 

tilstrækkeligt retvisende billede. Mangelfulde eller misvisende energimærker bør modsat i dag kunne gøres ugyldige 

frem for kun at berettiges. Samtidig opfordrer SYNERGI til, at indsatsen for at få energimærket flere boliger bør 

styrkes. 
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SYNERGI støtter ophævelsen af ældre love og ændringer af lignings- og afskrivningsloven 

SYNERGI anser det for fornuftigt at fjerne overflødige og forældede administrative regler, der har udtømt sit 

indhold, når der er lavet en ny rammelov med energisparepuljen til bygninger. Det er yderligere fornuftigt set i 

lyset af den foreslåede ligningslovsændring, der sikrer, at fremtidige tilskud til private bygningsejere bliver 

skattefritaget i medfør af den foreslåede hjemmel i energispareloven. 

 

 


