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Høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 12. oktober 2021 (jnr. 2021-12137)
og har følgende bemærkninger:
Generelle bemærkninger
Landbrug & Fødevarer støtter generelt set op om bekendtgørelsesændringerne, som mest består i
skærpelser af definitioner og formuleringer, som skal bidrage til at sikre mere administrerbarhed og
lette ansøgningsprocessen for virksomhederne der ansøger om tilsagn i Erhvervspuljen. I den
henseende er Landbrug & Fødevarer glade for, at Energistyrelsen reagerer på den viden, der er
akkumuleret i Erhvervspuljens første leveår, så puljen i endnu højere grad kan anvendes til
energieffektivisering og omstilling i erhvervet. Det er således Landbrug & Fødevarers erfaring, at
puljen fortsat anses for bureaukratisk og administrativ tung blandt flere virksomheder, og vi kvitterer
derfor for, at Energistyrelsen har lyttet til og fortsat lytter til input fra erhvervet, for at sikre en mere
effektiv tilskudspulje til gavn for virksomheder og samfundet.
Ophævelse af øvre grænse for tilbagebetalingstid
Med bekendtgørelsesændringen fjernes den øvre grænse for tilbagebetalingstiden for projekter helt.
Det er en ændring Landbrug & Fødevarer hilser velkommen, da flere projekter, specielt større og
mere indgribende projekter, tidligere har været afskåret fra at modtage tilskud under Erhvervspuljen.
For gennemgribende omstillinger af virksomhedernes processer, er Erhvervspuljen et vigtigt redskab.
Her er tilbagebetalingstiden et godt sted at starte, og vi håber puljen fremadrettet vil blive gjort endnu
mere tilgængelig for denne type af projekter, herunder større budgetsikkerhed i form af mere stabile
tilskudsniveauer.
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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