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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvar er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til hspn@ens.dk  

 

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

om fremme af energibesparelser i bygninger og af lov nr. 1756 af 27. december 2016 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven 

og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders 

produktionsprocesser journalnummer 2020 - 10110. 

 

Med den forslåede ændring af lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 

udvides formålsbestemmelsen, så loven understøtter Klimaaften af 22. juni 2020, hvor 

tilskudsordningen til energieffektiviseringer og energibesparelser i erhvervsvirksomheder blev 

målrettet konverteringer væk fra anvendelsen af fossil energi.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers generelle holdning, at energieffektiviseringer og energibesparelser 

er et omkostningseffektivt instrument til at nedbringe drivhusgasemissioner. Som vi har gjort 

opmærksom på i vores høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 

energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder d. 10. september 2020, støtter vi også op om, og har 

i vores klimapartnerskabsrapport for fødevare- og landbrugssektoren selv peget på, at der skal  

prioriteres midler til grønne omstillingsprojekter i virksomheder. 

 

I vores høringssvar fra den 10. september rejste vi også en bekymring ift. sammenkoblingen 

mellem energieffektivisering, energibesparelse og omstilling. Vi anerkender at effektive 

omstillingsprojekter også reducerer energiforbruget, men effektive energispareprojekter kan også 

gennemføres uden konverteringstiltag.  

 

Energieffektiviseringer har en stor værdi i sig selv, og Danmark er for nyligt blevet kritiseret af EU-

kommissionen for at være for uambitiøse i vores bidrag til EU-målene om energieffektivisering i 

henhold til energieffektiviseringsdirektivet. Derfor ser Landbrug & Fødevarer også, at tilføjelsen til § 

1, stk. 2, nr. 4, samt reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed, kan give 

anledning til et skævvredet fokus, hvor energibesparelser og energieffektiviseringer anerkendes 

relativt mindre, hvis de ikke også indeholder et omstillingselement. Landbrug & Fødevarer ser i den 

henseende et behov for, at det understreges klart, at energibesparelser og energieffektiviseringer 

også er nødvendige i sig selv ved eks. at ændre den tilføjede tekst til: samt potentielle reduktioner i 

anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.  

 

Med den forslåede affattelse af § 5, stk. 2, der medfører en ændring fra ”rådgivende 

Energispareråd” til ”råd”, vil det være op til ministeren af egen drift, eller efter indstilling fra rådet, at 

fastsætte et nyt navn. 

 

Landbrug & Fødevarer har ikke nogen indvending mod denne ændring, men vi vil samtidig gerne 

opfordre til, at der fastsættes et navn for rådet, der afspejler et dedikeret fokus på 

energibesparelser og energieffektivitet. Landbrug & Fødevarer anser det som naturligt, at rådet 
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også har øje for de afledte effekter, herunder klimaeffekter, af energieffektiviseringsindsatsen, men 

rådets mandat til at rådgive klima-, energi- og forsyningsministeren om fremme og koordinering af 

energispareindsatsen bør fastholdes. Det gælder også ved fastsættelsen af rådets 

forretningsorden. 

 

Endelig støtter Landbrug & Fødevarer op om ændringen i § 7, stk. 1, nr. 3, så ”overvejende i 

procesenergi” udvides til ”i det endelige energiforbrug”. Det understøtter en mere holistisk tilgang til 

energispare- og energieffektiviseringsprojekter.  

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte os, ligesom vi fra Landbrug & Fødevarers 

side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommentarer, hvis vi 

finder det nødvendigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Simon Horsholt 

Seniorkonsulent 
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