
Dato 13. maj 2020 

Side 1 af 3 

 

  

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 har følgende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse i høring: 

 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at denne høring har til formål at udmønte initiativer med 

bemyndigelse i 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 (L116), der blev fremsat 

den 26. februar 2020 med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2020.  

 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer ser en række positive elementer i den forslåede tilskudspulje til 

energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, som med en markedsbaseret 

tilgang kan skabe rammerne for en mere effektiv energispareindsats end den hidtidige 

Energispareordning. Energieffektiviseringer bidrager ikke kun til Danmarks 

energieffektiviseringsforpligtelser overfor EU, men er også et omkostningseffektivt virkemiddel til at 

nedbringe drivhusgasudledningerne og opfylder derfor også på regeringens målsætning om en 

70% CO2-reduktion i 2030. Det er derfor afgørende, at den kommende tilskudspulje bedst muligt 

understøtter det store potentiale for energieffektiviseringer på tværs af erhvervsvirksomheder, 

herunder landbruget, gartnerier og fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer ser i den 

henseende også nogle problematiske elementer i bekendtgørelsesudkastet, som skal adresseres, 

hvis puljen effektivt skal bidrage til at indfri energisparepotentialet, hvilket udfoldes i nedenstående 

bemærkninger.  

 

 

Projekter og virksomheder forbigås med minimumsgrænse 

Som det blev fremhævet i Landbrug & Fødevarers høringssvar til L 116, har vi en stor bekymring 

for, at projekter blandt små og mellemstore virksomheder vil have svært ved at nå en størrelse, der 

gør dem konkurrencedygtige i en udbudsrunde som fremsat med L 116, hvor der fokuseres på pris 

pr. KWh. Denne bekymring er ikke blevet mindre med de betingelser for tilskud, der fremgår af 

bekendtgørelsesudkastet. Særligt minimumsgrænsen for energibesparelser på 100 MWh finder vi 

problematisk. Det vil afskære mange virksomheder fra tilskud til energieffektiviseringer, ligesom det 

stort set afskærer hele landbruget og gartnerierne, som repræsenterer en stor andel af 

erhvervslivets samlede energiforbrug. 
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Af høringsnotatet til L 116 skriver Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet i en bemærkning, at ”der 

i forbindelse med fastsættelse af de nærmere vilkår i erhvervspuljen i form af bekendtgørelsen, der 

kommer i offentlig høring, vil tages hensyn til hvordan det kan sikres, at puljen kommer både store, 

mellemstore og små virksomheder til gavn”. Det hensyn har Landbrug & Fødevarer dog svært ved 

at identificere i høringsudkastet. Hvis hensigten er at åbne op for standardløsninger under 100 

MWh i forlængelse af bekendtgørelsens § 9, skal det fremgå klart af bekendtgørelsen med 

henvisning til nærmere specificering i en kommende vejledning.   

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne understrege vigtigheden af, at tilskudspuljen gøres tilgængelig for 

hele erhvervslivet. Puljen skal ikke kun understøtte projekter direkte men også inspirere til 

energispareprojekter på tværs af alle brancher. Det er afgørende ikke kun for Danmarks 

energieffektiviseringsforpligtelser overfor EU men også i opfyldelsen af regeringens 70% CO2-

reduktionsmål i 2030. Vi er i den henseende uenige i Energistyrelsens definition af 

additionalitetsbegrebet, som ikke tager højde for det vigtige princip, ’om projekter finder sted som 

følge af tilskudspuljen og som ikke ville finde sted i udgangssituationen’. Landbrug & Fødevarer 

bidrager gerne med flere eksempler på effektive og additionelle energisparetiltag under 100 MWh-

grænsen, så også hensynet til små og mellemstore virksomheder imødekommes. Her vil Landbrug 

& Fødevarer dog også gerne henvise til Energistyrelsens egen kampagne ”Energihøsten”, hvori 

Energistyrelsen selv har påpeget det store energieffektiviseringspotentiale i landbruget.   

 

Endelig kan vi frygte, at det ensidige fokus på lavest pris pr. KWh og 100 MWh-grænsen generelt 

betyder, at relativt få virksomheder vil få gavn af ordningen, hvilket også gælder blandt de større 

virksomheder, da betingelserne ansporer til meget store omfangsrige projekter. Med de relativt få 

midler tilgængelige risikeres det, at få projekter, eller kun et enkelt projekt, tildeles alle midlerne i de 

respektive udbudsrunder. Det finder vi meget uheldigt, da det igen kan betyde, at 

effektiviseringsprojekter ikke realiseres til gavn for den grønne omstilling og klimapolitikken.  

 

 

Præcisering af positiv- og negativlister 

Landbrug & Fødevarer ser positivt på intention om at gøre tilskudspuljen mere tilgængelig ved at 

specificere hvilke typer af projekter, der kan modtage støtte, og hvad der ikke kan gives tilskud til 

under puljen. Det er dog vigtigt, at det i den henseende eksplicit specificeres, at positivlisten i § 8, 

stk. 2 ikke er udtømmende.  

 

For negativlisten i § 8, stk. 3 bør der i punkt 1, vedrørende effekten af øget produktionskapacitet og 

-volumen, henvises direkte til § 8, stk. 4 punkt 2, da udkastet kan give anledning til tvivl om, 

hvorvidt udvidet produktionskapacitet kan medregnes delvist eller slet ikke. I § 8, stk. 3 punkt 9, 

vedrørende effekten fra etablering af energiproducerende anlæg, bør det ligeledes specificeres, 

hvad der konkret diskvalificerer effekten ved etableringen af energiproducerende anlæg fra at tælle 

med i energibesparelsen. Er der her tale om eksport til det kollektive net, eller hvordan defineres 

eksport af vedvarende energi konkret? 

 

Foruden disse specificeringer vil Landbrug & Fødevarer også rette opmærksomhed på det 

uhensigtsmæssige ved § 8, stk. 3 punkt 2 og 3, som er meget effektive energisparetiltag i eks. 

gartneribranchen, hvor etableringen eller flytningen til nye væksthuse har stort 

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

eller spørgsmål, hvis vi finder behov for dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Simon Horsholt 

Konsulent 

 

Miljø, Klima og Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4291 

M 2785 2384 

E simh@lf.dk 


