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Energistyrelsen 

Att.: Christina Hjarnø Lorentzen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København 

Den 13. maj 2020 

 

Dansk Erhvervs høringssvar på udkast til bekendtgørelse om tilskud til energi-

besparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at komme med input til bekendtgørelsen. Helt overord-

net bakker Dansk Erhverv op omkring energieffektiviseringer, som er et effektivt energi- og kli-

mapolitisk virkemiddel.  

 

Med tilskudspuljen er det afgørende for Dansk Erhverv, at den også er tilgængelig for små og mel-

lem store virksomheder. Det betyder helt konkret, at de administrative omkostninger for virk-

somhederne skal minimeres. Derfor er Dansk Erhverv også generelt fortaler for ordninger med 

investeringsfradrag for investeringer i øget energieffektivitet som alternativ til en tilskudspulje.  

 

En fradragsordning er administrativ mere simpel, og projekter vil ikke skulle afvente tilsagn om 

støtte før projektimplementering, og kontrollen vil kunne foretages via virksomhedsregnskaber og 

stikprøver.   

 

I forhold til en tilskudspulje, så er det afgørende – særligt for de mindre virksomheder, at projek-

ter kan puljes og ansøges samlet af en tredje part – en aggregator. Det vil dels lette omkostnin-

gerne for virksomhederne, og det vil sikre en professionalisering samt bedre kompetencer. Samti-

dig vil det understøtte udviklingen af et marked for energitjenester og energieffektiviseringer.   

 

I lyset af COVID19 og udfordringer mange virksomheder har med likviditet og generelt mang-

lende omsætning, så kan § 6. Stk. 2. (2), hvoraf det fremgår, at ”Ansøger må ikke være kriseramt 

på ansøgningstidspunktet, jf. § 3, nr. 10, og afgiver tro- og loveerklæring herom,” være en udfor-

dring. Det bør derfor overvejes, hvorledes der i 2020 og 2021 kan tages særlige hensyn til efter-

dønningerne fra den nuværende økonomiske krise, således økonomisk sunde virksomheder ikke 

udelukkes fra puljen. 

Med venlig hilsen, 

Ulrich Bang 

Klima- og energichef 


