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Journalnummer 2021 - 4482 
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om til-
skud til energibesparelser og energieffektiviseringer i er-
hvervsvirksomheder 
 
Energistyrelsen har med brev af 6. april fremsendt ovennævnte udkast til ændring 
af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i er-
hvervsvirksomheder og anmodet om at modtage bemærkninger senest 

den 4. maj 2021. Udkastet til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibe-
sparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, herefter benævnt 
“udkast”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.  
 
Tilskudsordningen er målrettet erhvervsvirksomheder og er en justering af Er-
hvervspuljen, som er blevet revideret flere gange siden den oprindeligt trådte i 
kraft 1. juli 2020. TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om de hensyn, der varetages 
med udkastet. Udkastet berører et vigtigt fokusområde for TEKNIQ Arbejdsgiver-
nes medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i et fortsat samarbejde på 
området.  

 
 

Generelle bemærkninger 

Administration  
TEKNIQ Arbejdsgivernes har tidligere givet udtryk for bekymring for de admini-
strative byrder forbundet med puljen. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at tilskuds-
ordninger har størst succes, når de opleves som relevante og let tilgængelige for 
virksomhederne. Det er desværre ikke til fulde tilfældet med Erhvervspuljen, som 
af mange aktører opleves som kompliceret og administrativ tung at anvende.   
 
Ansøgningen om tilskud fra puljen er faldet, så der blev ansøgt om tilskud for bare 
31 % af det afsatte tilskudsbeløb i seneste ansøgningsrunde. Det er 32 %-point la-
vere end første runde. Dette underbygger vores vurdering af, at kravene til doku-
mentation og eftervisning opleves som uoverskuelige og byrdefulde, hvilket afhol-
der mange særligt små og mellemstore virksomheder fra at anvende puljen.  
 

Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577  København 
 
Sendt pr. mail til ens@ens.dk  
C.c. til hspn@ens.dk 
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Der er derfor brug for at justere puljeordningen på centrale punkter. Til brug her-
for foreslår TEKNIQ Arbejdsgiverne følgende:  

• Ansøgningsskemaer skal være lettere at udfylde for virksomhederne. 
• Det skal fremgå tydeligt hvilke beregningsmetoder, der kan anvendes, fx 

til beregning af interne lønomkostninger.   
• Der bør i højere grad udvikles standardløsninger, der gør det lettere at an-

søge om tilskud, og som kan mindske de administrative byrder i forbin-
delse med projektet.   

• TEKNIQ Arbejdsgiverne vil fortsat påpege vigtigheden af at kunne over-
drage ansvaret for ansøgningen til tredjepart, fx via en fuldmagt med  
NemID.   

• Endvidere ser TEKNIQ Arbejdsgiverne muligheder i, at ansøger/rådgiver 
kan tilgå ansøgningsskemaer via API’er således, at der kan ansøges direkte 
uden upload og ansøgningsprocessen derved gøres digital.  

  
TEKNIQ Arbejdsgiverne står til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af ansøg-
ningsskemaer og vejledningsmateriale for ordningen. TEKNIQ Arbejdsgiverne er 
opmærksom på, at der arbejdes på en løsning, der giver adgang for tredjepart 
for at hjælpe virksomheden med ansøgningsprocessen.   
 
Klimaaftalen tilsiger et fokus på fortrængning af CO2 og udfasning af fossil 
energi. Med udkastet tillægges CO2-effekten af de enkelte tiltag mere betydning, 
end det var tilfældet i den oprindelige bekendtgørelse, som havde et mere snæ-
vert fokus på energieffektivisering isoleret set. Udkastet er derfor en klar styrkelse 
af ordningen, som hermed i højere grad vil understøtte de energibesparelser, der 
bidrager mest effektivt til den grønne omstilling.   
  
Ubrugte midler  
TEKNIQ Arbejdsgiverne konstaterer, at det ikke fremgår, hvad der skal ske med 
eventuelt ubrugte midler og uudnyttede tilsagn. TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefa-
ler, at der forlods tages stilling til, hvordan disse midler udnyttes, så de bedst mu-
ligt understøtter energispareindsatsen. I modsat fald er der risiko for, at energi-
spareindsatsen bliver væsentligt mindre end rammerne for støtteordningen. En 
mulighed kunne være at overføre ubrugte midler til Bygningspuljen, som ser ud til 
at bruge alle midler, der er tiltænkt denne pulje.  
  
Løbende evaluering  
TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer desuden til, at energispareindsatsen evalueres 
årligt og eventuelt med en række KPI’er. Særligt for CO2 reduktionerne med hen-
blik på at kunne følge udviklingen og foretage justeringer, der sikrer den bedst 
mulige opfyldelse af formålet med indsatsen og en effektiv udnyttelse af de af-
satte midler således, at der er balance på hele energispareområdet for både er-
hverv og private. TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager gerne i løbende drøftelser ad 
hoc. 
  
Flere ansøgningsrunder  
Udmøntningen af den nuværende puljestruktur besværliggør virksomhedernes 
planlægning af udførelsen af deres energispareprojekter. Som strukturen 
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er pt, skal virksomheder tilpasse deres produktion og arbejde ind i fem ansøg-
ningsrunder (som det er i 2021). TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at antallet af an-
søgningsrunder sættes op til f.eks. månedlige runder, med mulighed for at lukke 
ned i den enkelte måned, hvis ansøgningerne overstiger puljemidlerne i den en-
kelte måned. Dette vil også bevirke, at virksomhederne gives bedre mulighed for 
at planlægge deres projekter således, at de kan udføres i ferieperioder og på an-
dre tidspunkter, hvor det er mest fordelsagtigt. Samtidig vil det medføre, at 
den stop & go effekt, der ses med den nuværende ansøgningsstruktur, vil op-
høre, og samfundsøkonomien og arbejdsbyrden vil glide hen over året i stedet for 
at komme i pukler.  

 
“Vejledning til valg af kategori af tiltag og levetid”   
Med det øgede fokus på andre tiltag end procesenergi bør vejledningen udvides 
med flere kategorier af energisparetiltag, herunder tiltag om bygningsopvarm-
ning. Levetiden for denne type anlæg er typisk 15-20 år, hvilket er væsentligt læn-
gere end den angivne levetid for forsynings- og serviceanlæg, som ellers må for-
modes at omfatte denne type tiltag. 

 
  

Tekstnære bemærkninger  

§3, nr. 1)   
Der bør være et stærkt fokus på at fremme de energieffektiviseringer, der har det 
største CO2-fortrængningspotentiale. Derfor bør afskæringspris og vejledende til-
sagnsramme også baseres på pris pr. fortrængt tons CO2.   
  
§3, nr. 13)   
Ved nyanlæg forstås, at der etableres et nyt anlæg til at drive en ny proces, der 
ikke var på produktionsstedet før ansøgningstidspunktet. Hvorimod etablering af 
produktionslinjer til erstatning af eksisterende produktion ikke opfattes som nyan-
læg. Hvis Energistyrelsen har en anden forståelse af “nyanlæg” opfordrer vi til, at 
definitionen af nyanlæg præciseres i overensstemmelse med vor forståelse.    
  
§11, stk. 2   
Som vi har beskrevet ovenfor, er det hensigtsmæssigt med hyppigere ansøgnings-
frister. Samtidig bør ansøgningsfrister udmeldes så tidligt som muligt og gerne ef-
ter et fast mønster, så virksomhederne har de bedste forudsætninger for at være 
forberedte. Der er i udkastet ikke anført en ansøgningsfrist eller hyppighed for 
indkaldelse af ansøgninger.   
  
§12, stk. 2, nr. 1)   
Det bør fremgå tydeligt, hvad der menes med virksomhedsoplysninger. Herudover 
bør der også angives en kontaktperson enten i virksomheden eller hos rådgiver, 
som kan stå til rådighed i forbindelse med Energistyrelsens sagsbehandling.   
  
§18   
Likviditeten i SMV-virksomheder er en væsentlig faktor, derfor er det meget uhel-
digt, at der med udkastet lægges op til, at tidsfristen for udbetaling af tilskud 
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ændres fra senest 30 dage til senest 3 måneder efter projektets afslutning. I for-
hold til større virksomheder har SMV-virksomheder mindre likviditet, hvorved ud-
betalingstidspunktet for tilskuddet er afgørende for deres likvide behold-
ning.  TEKNIQ Arbejdsgiverne henstiller til, at den oprindelige udbetaling fasthol-
des på senest 30 dage efter projektets afslutning.  
  
   

Tidligere fremsendte bemærkninger  

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gerne henlede opmærksomheden på den løbende dia-
log, vi har haft med Energistyrelsen omkring behovet for justeringer i Erhvervspul-
jen. TEKNIQ Arbejdsgiverne har peget på en række punkter, som vi mener vil gøre 
ordningen mere smidig og samtidig lette ansøgningen og dokumentationen i Er-
hvervspuljen, og derved også få bragt flere af puljens midler i spil til energibespa-
relser og energieffektiviseringer i specielt de små og mellemstore erhvervsvirk-
somheder (SMV’er).  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne her peget på:  

Barrierer for SMV'ers ansøgning i puljen  
• Administrativ tung og lang vejledning (36 sider!)  
• Usikkerhed om tilskuddets størrelse  
• Mange bilag, der skal udfyldes  
• Høje dokumentationskrav og dermed stor rådgiverandel  
• Svært at gennemskue om man har de seneste oplysninger og do-

kumenter til ansøgning  
• Vanskelig overgang fra fase 1 til fase 2, rådgiver har ikke automa-

tisk adgang, og kunden skal forstå processen  
• Ikke altid svar på henvendelser til Energistyrelsen ved spørgsmål 

og afklaringer – vigtigt ved den korte tidsfrist for ansøgning  
  
Sænk administrationsomkostningerne  

• Lav standardværdier for SMV-virksomheder eller for mindre pro-
jekter  
o F.eks. per m2 a la boligordning  

• Eller lav flere standardløsninger  
o Rumvarmeløsninger, f.eks. gas-gas og konverteringer til fjern-

varme og varmepumper  
• Tilpas ansøgning og dokumentationsbehov til små projek-

ter. Er alle 7 bilag relevante for små projekter, f.eks. tidsplanen? 
  
Styrk informationsindsatsen  

• SMV'er skal informeres som boligejere  
• Målret ansøgningsvejledning -tjeklister for dokumentation ifm. 

standardløsninger?  
• Eksempler på beregninger og projekter, der viser tilskudsstørrel-

ser  
• Trin-for-trin-guide for fase 1 til fase 2 for ansøger  
• Saml dokumenterne og synliggør opdateringer præcist  
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• FAQ er ikke etableret (endnu?)  
• Etabler mulighed for nyhedsbrev ved nye dokumenter og FAQ  

 

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

ringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 


