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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København  

ens@ens.dk  

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at der med høringen ændres i bekendtgørelse nr. 852 af 10. juni 

2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder som 

konsekvens af Klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse i høring: 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer er glade for at regeringen med Klimaaftale af 22. juni anerkender 

vigtigheden af at fremme energieffektiviseringer og grøn omstilling i virksomhederne ved at tilføre 

ekstra midler til tilskudspuljen. Det er en vigtig dagsorden, som bidrager til at sikre en 

omkostningseffektiv klimaindsats frem mod 2030.  

 

I Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelse nr. 852 af 10. juni påpegede vi en række 

positive elementer ved den nye tilskudspulje til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

erhvervsvirksomheder, men vi rettede også opmærksomhed mod flere uhensigtsmæssige 

elementer i bekendtgørelsesudkastet. Landbrug & Fødevarer har med stor tilfredshed konstateret, 

at der er blevet taget hånd om nogle af de problematiske dele fra seneste bekendtgørelsesudkast, 

men vi ser fortsat nogle barrierer for, at tilskudspuljen bedst muligt bidrager til at indfri energispare- 

og omstillingspotentialet i erhvervsvirksomhederne.  

 

Fortsat risiko for at små og mellemstore virksomheder forbigås  

Som fremhævet i Landbrug & Fødevarers høringssvar til L 116 af d. 26. maj 2020 og senest i 

høringssvaret til bekendtgørelse nr. 852 af 10. juni, er vi bekymrede for, om projekter i små og 

mellemstore virksomheder får svært ved at vinde projekter i den nye udbudsmodel. Her vil vi gerne 

kvittere for, at kravet om en minimumsbesparelse på 100 MWh er blevet taget ud. Justeringen af 

minimumsgrænsen betyder, at den store andel af virksomheder, der de facto var udelukket fra at 

ansøge, nu formelt set har fået adgang til at søge om tilskud til deres energispare- eller 

omstillingsprojekter. 

 

Landbrug & Fødevarer er dog fortsat bekymrede for, at det skarpe fokus på pris pr. besparet kWh 

vil betyde, at relativt få virksomheder vil få gavn af ordningen, hvilket også gælder for større 

virksomheder, da betingelserne ansporer til meget store omfangsrige projekter. Som i de 

foregående høringssvar, vil Landbrug & Fødevarer derfor igen understrege vigtigheden af, at 

tilskudspuljen gøres tilgængelig for hele erhvervslivet, så opmærksomheden på og gennemførelsen 

af energispare- og omstillingsprojekter ikke går i stå i de virksomheder og brancher, der får svært 

mailto:ens@ens.dk


Side 2 af 2 

 

  

ved at konkurrere om tilskudsmidlerne. Vi er enige i, at der er behov for en effektiv pulje, der sikrer 

omkostningseffektive energibesparelser, men vi er uenige i det anvendte additionalitetsbegreb jf. 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelse 852 af 10. juni.  

 

Risiko for at energieffektiviseringer underprioriteres 

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at der med Klimaaftale af 22. juni er afsat midler til 

grønne omstillingsprojekter i virksomhederne. Målrettede midler til grøn omstilling i 

virksomhederne, var således også et af de virkemidler, der blev efterspurgt i fødevare- og 

landbrugssektorens klimapartnerskabsrapport. Vi kan også se det fornuftige i at udmønte de ekstra 

tilskudsmidler til konverteringsprojekter som en del af en udbudsmodel lig tilskudspuljen til 

energibesparelser og energieffektivisering i erhvervsvirksomheder. 

 

Med tilføjelsen af prioriteringsfaktoren, hvorved konverteringsprojekter opnår større 

energibesparelse end almindelige energieffektivseringsprojekter, er Landbrug & Fødevarer dog 

bange for, at tilskudspuljen kan ende med at blive en ren omstillingspulje. Der er derfor behov for, 

at en del af midlerne i tilskudspuljen målrettes traditionelle energispare- og effektiviseringstiltag. 

 

Øvrige bemærkninger 

Endelig vil Landbrug & Fødevarer gerne have lov at gentage det uhensigtsmæssige ved 

negativlisten i §8, stk. 3. Der er eks. store energisparepotentialer forbundet med etableringen af nye 

eller flytningen til nye væksthuse. Det understreger igen behovet for, at tilskudspuljen i højere grad 

åbnes op, så den understøtter og inspirere til energispare- og omstillingsprojekter på tværs af alle 

brancher.  

 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne have mulighed for at vende tilbage med yderligere kommentarer 

eller spørgsmål, hvis vi finder behov for dette. 

 

 

Med venlig hilsen 
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