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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkastet til lovforslaget fremgår nedenfor.  

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for en overordnet god opstart med den nye Erhvervspulje, 

hvor Energistyrelsen har vist stor smidighed og forståelse for de udfordringer, ansøgere har oplevet 

i denne tidlige fase. Der har grundlæggende været positiv feedback fra vores medlemmer, som har 

sendt en ansøgning eller arbejdet med en ansøgning til puljen, og vi finder det positivt, at der arbejdes 

videre med at sikre en mere effektiv implementering af ordningen.  

 

Foruden justeringerne i bekendtgørelsesudkastet, finder Landbrug & Fødevarer, at der bør arbejdes 

for at lette administrationen af puljen. Her kan flere standardløsninger være en del af løsningen, og 

vi finder det positivt, at Energistyrelsen arbejder for at udbrede mulige standardløsninger under 

ordningen. Ved at implementere flere standardløsninger, eller på anden vis lempe 

dokumentationskravene, vil der åbnes op for flere ansøgningsmuligheder for SMV’er, hvor udgifterne 

til ekstern konsultation kan være en barriere ifm. at sikre økonomien i de små projekter. Det vil give 

flere ansøgninger og dermed flere energibesparelser i bogen og øget afløb for de afsatte midler.  

 

Flere faste tilskudssatser vil også kunne bidrage til at sikre fuldt afløb. Landbrug & Fødevarer har 

forståelse for hensigten bag udbudsmodellen, hvor der ønskes flest mulige energibesparelser for 

pengene, men usikre støttebeløb harmonerer ikke godt med budgetplanlægning og andre processer 

forud for, at virksomheder kan igangsætte projekter.   

 

Kommentarer til bekendtgørelsesudkast  

Landbrug & Fødevarer har ingen konkrete bemærkninger til de forslåede ændringer af 

bekendtgørelsen, men vi finder det uklart, hvorvidt der i forbindelse med ændringen i §18 indføres 

nye retningslinjer for, hvordan der kan dispenseres fra kravet om, at ansøgningen senest skal 

indsendes to år efter tilsagn om tilskud er meddelt. Ifm. de første ansøgningsrunder i Erhvervspuljen, 

har vi oplevet uklarhed om tolkningen af denne dispensationsmulighed, og vi finder det vil være 

gavnligt, at det understreges klart og tydeligt, at der kan dispenseres for ansøgninger med en løbetid 

ud over to år, når der fremføres vægtig argumentation for en udskudt frist.  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

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.  
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Med venlig hilsen 

 

Simon Horsholt 

Seniorkonsulent 
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