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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Att.: Gregers Pedersen 
 
Høringssvaret sendt elektronisk til hoering@ens.dk med kopi til gpe@ens.dk  

Høring af udkast til forslag til Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder 
 
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget i høring: 
 
Generelle bemærkninger 
Landbrug & Fødevarer repræsenterer erhverv, der er konkurrenceudsatte og stærkt eksportintensi-
ve. Fødevareklyngens samlede eksport udgjorde i 2013 155 milliarder kroner. Vores medlemmer er 
derfor afhængige af at kunne producere med et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. 
 
Landbrug & Fødevarer var derfor meget tilfredse med, at et bredt politisk flertal med Aftaler om 
Vækstplan 2014 havde fokus på at reducere omkostningsbelastningen af produktionserhvervene i 
Danmark. Vi kan bakke fuldt op om intentionen om at aflaste energi- og konkurrenceudsatte er-
hverv for den stigende PSO-regning.  
 
Landbrug & Fødevarer finder det dog utilfredsstillende, at mange ellers energiintensive og konkur-
renceudsatte danske virksomheder ikke vil opnå lempelser med udgangspunkt i det forhåndenvæ-
rende lovforslag. Det vil i høj grad være tilfældet inden for fødevareklyngen, som er en af de er-
hvervsklynger, der betaler mest til PSO systemet. Med den anførte model kan imidlertid kun få af 
fødevareklyngens virksomheder komme i betragtning til tilskud, hvilket i en række tilfælde skyldes 
manglende sammenhæng mellem erhvervsstrukturerne på europæisk brancheniveau og dansk 
brancheniveau. 
 
Det bemærkes, at EU’s nye statsstøttevejledninger giver ganske snærende rammer for hvilke virk-
somheder, der kan begunstiges med lempelser. De snærende rammer er imidlertid resultatet af den 
danske opbygning af et støttesystem til vedvarende energi. I lande som Nederlandene og Finland, 
hvor udbygningen med vedvarende energi finansieres på anden vis, pålægges virksomhederne ik-
ke tilsvarende omkostninger. I de tilfælde opnår virksomhederne – der er danske virksomheders di-
rekte konkurrenter – så at sige en fuld kompensation, der ikke er begrænset af kravene i statsstøt-
tevejledningen.  
 
Hvis finansieringen af vedvarende energi i Danmark blev omlagt til en anden finansieringsbase, 
ville det derfor i højere grad være muligt at vedtage lempelser på en måde tilpasset dansk er-
hvervsstruktur. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at det nuværende PSO-system æn-
dres til en offentlig finansiering over finansloven. Det vil lette danske virksomheders konkurrence-
evne og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. 
 
Detaljerede bemærkninger 
Lempelsen bør gives til alle virksomheder, der opfylder kriterierne i EU’s statsstøttevejledning 
Lovforslaget henviser i § 1, stk. 1 eksplicit til Bilag 3 ved Europa-Kommissionens retningslinjer for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/1 af 28. juni 2014). Det betyder, at 
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det kun er virksomheder inden for brancher omfattet af statsstøttevejledningens Bilag 3, der kan 
opnå tilskud (PSO-lempelse) i henhold til loven.  
 
Landbrug & Fødevarer finder denne begrænsning uhensigtsmæssig. Der er i statsstøttevejlednin-
gen lagt op til, at tilskud ligeledes kan gives til virksomheder, der lever op til andre, i øvrigt meget 
skrappe kriterier. Den danske udmøntning af de målrettede PSO-lempelser bør tage højde for det-
te. 
 
I forhold til ovennævnte skal vi endvidere henvise til høringssvaret fra Dansk Gartneri. Her anmoder 
Dansk Gartneri om, at alle virksomheder/processer, der opfylder kriterierne i EU-Kommissionens 
retningslinjer for at opnå tilskud til PSO betalingen bliver inddraget i ordningen fremfor kun at med-
tage de produktioner, der opfylder det særlige Bilag 3 kriterium. Landbrug & Fødevarer kan fuldt ud 
støtte dette ønske fra Dansk Gartneri. 
 
Krav om energiaftaler 
Landbrug & Fødevarer kan ikke støtte, at der stilles krav om indgåelse af en aftale om energibespa-
relser for at opnå PSO tilskud. Danske virksomheder, herunder virksomheder i fødevareklyngen, 
har i mange år været langt fremme med energieffektiviseringer. Tillige er der nu indført regler for 
tvungen energisyn i store virksomheder, og mange virksomheder har frivilligt indført forskellige for-
mer for systemer til at sikre løbende energieffektiviseringer. Vi finder derfor kravet om en energi-
spareaftale i denne her sammenhæng unødvendig. 
 
Krav til energiledelse 
Generelt vil vi anbefale, at der blødes op på kravet om at virksomheder skal certificeres efter ISO 
50001 standard. Denne standard er ganske omfattende, og pålægger virksomhederne mange ad-
ministrative byrder. Der bør derfor være alternativer, jævnfør nedenstående og ud fra en præmis 
om, at det vigtigste er, at virksomhederne kan dokumentere, at man identificerer og gennemfører 
relevante energieffektiviseringsprojekter. 
 
I § 1 stk. 2 er nævnt, at virksomheder skal have energiledelse. I bemærkninger til lovforslaget nr. 
2.1.2.5 Energiledelse, er nævnt, at udkastet er i overensstemmelse med den danske implemente-
ring af Direktiv 2012/27/EU vedrørende energisyn. Det nævnes videre, at der stilles krav til certifice-
ret energiledelse med anvendelse af ISO 50001. Det er efter vores opfattelse ikke korrekt, idet den 
danske implementering af det nævnte direktiv netop åbner op for, at man kan anvende certificeret 
miljøledelse efter ISO 14001 inklusiv visse tilføjelser for at sikre den obligatoriske energikortlæg-
ning/energiaudit. 
 
Vi foreslår derfor, at en lignende bestemmelse skal fremgå af denne her lov med en nærmere spe-
cificering af, at energi skal udpeges som en væsentlig miljøparameter i det certificerede miljøledel-
sessystem. Idet certificerede systemer efter 14001 allerede skal leve op til visse krav ved anven-
delse i forhold til de obligatoriske energisyn, bør denne praksis også kunne anvendes i loven her. I 
modsat fald kan virksomhederne, der i dag anvender den modificerede udgave af 14001, ende med 
en ekstra økonomisk byrde på skønsmæssigt 80-100.000 kr. pr. virksomhed over en treårig periode 
for ISO certifikatet. 
 
Tilbagebetalingstid 
Det foreslås i lovforslaget, at energibesparelsesprojekter med en tilbagebetalingstid på højst 5 år 
gennemføres. Det er en udvidelse i forhold til grænsen på 4 år, der har været gældende i de tidlige-
re ordninger. Dermed tvinges virksomhederne til at investere i mindre rentable investeringer end 
hidtil.  
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5 år kan være en meget problematisk lang tidshorisont for mange virksomheder. Dels da man som 
nævnt nu kommer til at gennemføre projekter med en dårligere økonomi, dels da det kan være 
vanskeligt at få finansieret investeringer med så lang tilbagebetalingstid. 
 
Det virker i modstrid med lovforslagets hensigt – at udmønte et politisk ønske om at forbedre vilkå-
rene for energiintensive danske produktionsvirksomheder – når man samtidigt pålægger betydelige 
økonomiske byrder.  
 
Vi skal derfor stærkt anbefale, at grænsen på 4 år opretholdes. 
 
Krav til gennemførelse af projekter bør kun kunne gælde for elektricitet 
Landbrug & Fødevarer finder ikke der er nogen idé i ide i at stille krav til gennemførelse af brænd-
selsprojekter, når lempelsesordningen alene gælder for el. 
 
Minimumsbeløb 
Det foreslås i lovforslaget at udbetaling af lempelsen kun skal ske for den del af lempelsen, der 
overstiger 20.000 kr. årligt. Virksomheder, der indgår i en brancheaftale eller går sammen med an-
dre el-intensive virksomheder om at lave en fælles ansøgning, kan dog få tilskuddet udbetalt uden 
fradraget på 20.000. kr.  Landbrug & Fødevarer er imod denne konstruktion, da det er vores vurde-
ring vil reducerer virksomhedernes tilskyndelse til at søge tilskud  
 
Det vil både vil være vanskeligt og administrativt krævende at gennemføre fælles ansøgninger. 
Landbrug & Fødevarer skal derfor foreslå, at 20.000 kroners reglen fjernes. 
 
Det må i den forbindelse også forventes, at lovforslagets øvrige elementer med krav om revisorer-
klæringer, øvrige tilskudsadministrative byrder og energispareaftale-krav i sig selv vil reducere an-
tallet af tilskudsansøgninger, idet de mindste virksomheder formentligt vil fraholde sig fra at søge 
om tilskud. Der er derfor ikke noget logisk behov for et fastsat minimumsbeløb, der således blot vil 
reducere de midler, tilskudsmodtagende virksomhederne får udbetalt. 
 
Revisorerklæring 
Den foreslåede revisorerklæring, som virksomheder med et betydeligt årligt tilskud skal aflægge, 
finder vi ikke nødvendig, da Energistyrelsen ifølge lovforslaget har mulighed for at gennemføre kon-
trolbesøg. Endvidere er virksomheder i dag underlagt en omfattende kontrol fra skat i forhold til 
energiafgifter. Revisorerklæringen vil også indebære øget administrativt arbejde og en ekstra om-
kostning for virksomhederne. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at bestemmelsen fjernes. 
 
Likviditet 
Det er uklart, hvordan udbetalingen af lempelserne skal foregå i praksis. For de omfattende virk-
somheder er det helt afgørende, at lempelsen betales på samme tid som PSO’en betales eller så 
hurtigt som muligt efterfølgende, så virksomhederne ikke får en likviditetsforringelse.  
 
Landbrug & Fødevarer vil opfordre Energistyrelsen til at beskrive, hvorledes denne problemstilling 
håndteres, således at tilskudsmodtagende virksomheder oplever mindst muligt pres på likviditeten. 
 
Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 
kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 
 
 
 



Side 4 af 4 
 

 4 

Med venlig hilsen 
   
Jens Astrup Madsen 
D 33 39 42 22 

M 27 24 57 22 
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Mikkel Stein Knudsen 
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