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TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over bekendt-
gørelse, der udmønter pulje til lokale energifællesskaber og lo-
kal forankring af klimaomstilling 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 3. juni 2022 fremsendt udkast til hø-

ring over bekendtgørelse, der udmønter pulje til lokale energifællesskaber og lo-

kal forankring af klimaomstilling og anmodet om at modtage høringssvar senest 

mandag d. 24. juni 2022. 

 

VE-fællesskaber rummer store muligheder for at understøtte den grønne omstil-

ling ved at fremme lokale projekter, som bidrager til produktionen af grøn energi. 

Bekendtgørelsen berører dermed vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgi-

vernes medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i det fortsatte samar-

bejde på området. 

 

Bekendtgørelse giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærknin-

ger. 

 

§2, stk. 3 

Det fremgår af bestemmelsen, at tilskud kan søges af en projektorganisation, og 

at projektorganisationer som minimum skal indeholde et allerede etableret VE-

fællesskab eller en gruppe af borgere, der planlægger at etablere et energifælles-

skab. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at denne definition på en projektorganisa-

tion er for snæver, da den i praksis vil udelukke fx virksomheder i industriområder 

fra at kunne opnå tilskud fra puljen. Vi mener ikke, at virksomheder bør stilles an-

derledes end borgere i dette spørgsmål. Derfor foreslår TEKNIQ Arbejdsgiverne, at 

ordlyden i bestemmelsen ændres som følger: 

 

” Stk. 3.Tilskud kan søges af en projektorganisation. Projektorganisationer, som 

søger midler til større projekter jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal som minimum indeholde 

et allerede etableret VE-fællesskab eller borgerenergifællesskab (som herefter 
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Pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk 
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under ét kaldes et energifællesskab) eller en gruppe af borgere eller virksomhe-

der, der planlægger at etablere et energifællesskab. Projektorganisationen kan 

derudover indeholdeaktører så som en kommune, en forening, en NGO, et uni-

versitet, en aggregator, en balanceansvarlig og/eller en virksomhed som f.eks. 

en elhandelsvirksomhed eller elforsyningsvirksomhed. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

  

  

Med venlig hilsen   

  

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne    

 


