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Journalnummer 2021 -18155 

 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over udkast til æn-
dring af erhvervspuljebekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 2237 af 
1. december 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffekti-
viseringer i erhvervsvirksomheder 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 30. september 2022 fremsendt ud-

kast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og 

CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder i høring og anmodet om bemærkninger 

senest 14. september 2022. 

 

Energieffektivisering af erhvervsvirksomheder er et vigtigt forretningsområde for 

mange af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer på installationsområdet og er sam-

tidig af stor konkurrencemæssig betydning for mange af vores industrimedlem-

mer. Vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde på området.  

 

Bekendtgørelse om ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen, herefter kaldet 

”udkastet”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Erhvervspuljen kan være et vigtigt instrument for at fremme flere energieffektivi-

seringsprojekter i danske virksomheder. På trods af at Erhvervspuljen løbende er 

blevet forbedret, hører vi fortsat, at mange af vores medlemsvirksomheder ople-

ver puljen for administrativ tung og besværlig at ansøge om tilskud fra. TEKNIQ Ar-

bejdsgiverne er derfor glade for de justeringer, som der med udkastet lægges op 

til, og som vi mener vil gøre puljen mere attraktiv. Det er dog også vores vurde-

ring, at det vil kræve en målrettet kommunikationsindsats for at få vendt opfattel-

sen af at puljen er byrdefuld. 

 

Det er meget positivt, at der med ændringen lægges op til i højere grad at fremme 

konverteringer som nedbringer CO2-udledningen, men som ikke nødvendigvis 

medfører et lavere energiforbrug. Det fremgår imidlertid ikke klart af udkastet, 
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om det er et krav for at modtage støtte, at der både opnås energibesparelser, 

energieffektiviseringer og CO2-reduktioner, eller om et af kriterierne alene er til-

strækkelig til at opfylde bekendtgørelsens anvendelsesområde. 

 

Den aktuelle energikrise har vist, at særligt el og naturgas, er sårbare over for fluk-

tuationer i forsyningen. Da de europæiske el- og naturgassystemer i vid udstræk-

ning er forbundne, har reduktioner i det endelige el- og gasforbrug en større 

værdi end reduktion af det endelige forbrug af olie eller biomassebaseret fjern-

varme, særligt i forhold til spidslast. Da el- og gasforbruget er med til at sætte pri-

sen for naturgas, er det derfor vigtigt, at ordningen i særlig grad prioriterer ned-

bringelsen af forbruget af el og naturgas frem for andre former for energibespa-

relser. TEKNIQ Arbejdsgiverne gør samtidig opmærksom på, at der med Rådets 

forordning af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser 

er besluttet at pålægge alle medlemsstaterne et obligatorisk mål om en reduktion 

af bruttoelforbruget på mindst 5 % i udvalgte spidsbelastningstimer. På den bag-

grund mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at investeringer i fx styringsteknologi og lag-

ringskapacitet, som kan bruges af virksomhederne til at udligne og overvåge ener-

giforbruget hen over døgnet, også bør kunne opnå støtte fra Erhvervspuljen. 

 

Endelig gør TEKNIQ Arbejdsgiverne opmærksom på, at solceller kan være en me-

get direkte måde for virksomheder at investere i at nedbringe deres egen CO2-ud-

ledning. Generelt er interessen for at investere i solceller stigende, men de meget 

varierende spotpriser på el og en generel usikkerhed omkring rammevilkårene af-

holder mange virksomheder fra at tage skridtet og investere i et eget solcellean-

læg. Derfor anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det gøres muligt for virksomhe-

der at opnå støtte til etablering af solceller på eget tag. Dette vil i øvrigt være for-

eneligt med udkastets § 2. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

§6 

Det fremgår af bestemmelsen, at der kan gives tilsagn om tilskud henblik på at 

opnå energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i det endelige 

energiforbrug i Danmark. Med denne ordlyd fremgår de som kumulative krav, 

hvilket må være en fejl. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår at § 6, stk. 1, i stedet af-

fattes: 

 

”§ 6.Energistyrelsen kan give tilsagn om tilskud til virksomheder, der har søgt om 

støtte til gennemførelse af projekter med henblik på at opnå energibesparelser, 

energieffektiviseringer eller CO2-reduktioneri det endelige energiforbrug i Dan-

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

ringssvar. 

 

 

 

Med venlig Hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 


