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Energistyrelsen har med brev af den 27. august fremsendt ovennævnte udkast til
bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastet senest den 10. september 2020.
Udkastet til bekendtgørelse - herefter benævnt “udkast” - giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.
Udkastet berører et fokusområde for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i et fortsat samarbejde på området.
Tilskudsordningen er målrettet erhvervsvirksomheder og er en tilrettelæggelse af
erhvervspuljen, som er trådt i kraft 1. juli 2020 med de midler og formål, som er
tilføjet med Klimaaftalen fra juni. TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om de hensyn, der varetages med udkastet.

Generelle bemærkninger
TEKNIQ Arbejdsgivernes bekymrede for, at de administrative byrder i denne ordning vil afholde mange små- og mellemstore virksomheder fra at fokusere på
energibespareprojekter. Derfor bør der i højere grad udvikles standardløsninger,
gør det lettere at ansøge om tilskud, og som kan mindske de administrative byrder i forbindelse med projektet.
TEKNIQ Arbejdsgivernes generelle holdning til tilskudsordninger er, at de skal
være relevante og let tilgængelige for virksomhederne. Ansøgningsskemaer skal
være lette at udfylde for virksomhederne, og det skal fremgå tydeligt, hvilke beregningsmetoder, der kan anvendes fx til beregning af interne lønomkostninger.
TEKNIQ Arbejdsgiverne står gerne til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af
ansøgningsskemaer og vejledningsmateriale for ordningen. Endvidere vil TEKNIQ
Arbejdsgiverne gerne påpege, at det er afgørende, at det bliver let for tredjepart
at hjælpe virksomheden med ansøgningsprocessen, fx via en fuldmagt med NemID.
Det grundlæggende fokus i udkastet er realiseringen af flest mulige energibesparelser og med den tilretning, der er i udkastet tillægges også CO2-effekten af de
enkelte tiltag betydning, for i højere grad at understøtte de energibesparelser, der
bidrager mest effektivt til den grønne omstilling. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gerne
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minde om, at klimaaftalen tilsiger et fokus på fortrængning af CO2 og udfasning af
fossil energi, hvilket ikke til fulde er afspejlet i udkastet.
TEKNIQ Arbejdsgiverne konstaterer, at det ikke fremgår af udkastet, hvad der skal
ske med eventuelt ubrugte midler og uudnyttede tilsagn. TEKNIQ Arbejdsgiverne
anbefaler, at der forlods tages stilling til, hvordan disse midler udnyttes, så de
bedst muligt understøtter energispareindsatsen. I modsat fald er der risiko for at
energispareindsatsen bliver væsentligt mindre end rammerne for støtteordningen.
TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer desuden til, at energispareindsatsen evalueres
årligt henblik på at gøre det muligt at foretage justeringer, som kan sikre den
bedst mulige opfyldelse af formålet med indsatsen og en effektiv udnyttelse af de
afsatte midler.

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 tilsagnsramme 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 nyanlæg. Energistyrelsen bedes bekræfte at denne beskrivelse af nyanlæg er korrekt.
Endvidere anbefaler vi, at definitionen af nyanlæg præciseres i overensstemmelse
hermed.
§4, stk. 2, nr. 1)
§12, stk. 4, og §19, stk. 3, gør det muligt for Energistyrelsen at pålægge ansøger
ekstra dokumentationskrav til ekstern kvalitetssikring. Kontrol med ansøgers dokumentation mv. er en myndighedsopgave, som ikke bør kunne uddelegeres til 3.
part. Det fremgår ikke af udkastet om det er Energistyrelsen, der udvælger den
udførende til den eksterne kvalitetssikring. TEKNIQ Arbejdsgiverne påpeger derfor, at der kan være konkurrencehensyn både til ansøger og ansøgers eventuelle
rådgiver, der i givet fald skal varetages ved udvælgelsen af 3. part. Uagtet at kvalitetssikringen bør foretages af Energistyrelsen, vil TEKNIQ Arbejdsgiverne påpeger,
at evt. omkostning til pålagt ekstern kvalitetssikring bør kunne opnå fuld refusion
fra puljen.
§5
TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter op om at mindre virksomheder kan opnå tilskud til
en større andel af de støtteberettigede omkostninger, da transaktionsomkostningerne i mindre virksomheder ofte er højere, og de små- og mellemstore virksomheder ofte har mindre likviditet.
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§ 7, nr. 9) og §8, stk. 3, nr. 4)
Kravene om at energispareprojektet ikke ville være gennemført i fraværet af tilskuddet og afgrænsningen af energibesparelser, der sker som led i den almindelige vedligeholdelse er meget vigtige elementer i at sikre, at et støttet projekt er
additionelt. Derfor er vi også enige i den bagvedliggende intention med bestemmelserne. Dog vurderer TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det vil være meget vanskeligt
at håndhæve bestemmelserne i praksis. Derfor bør der udarbejdes klarere definitioner til brug for håndhævelsen af disse bestemmelser. Det bør bl.a. fremgå klart,
hvad der menes med almindelige vedligeholdelse.
§8, stk. 2, nr. 1)
For klarhedens skyld bør bestemmelsen affattes ”Intern udnyttelse af overskudsvarme til såvel procesenergi som rumvarme, såfremt den reducerer virksomhedens mængde af tilført energi.”
§11, stk. 2
Ansøgningsfrister bør udmeldes så tidligt som muligt og gerne efter 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.
§12, stk. 2, nr. 5)
Energispareprojekter kan omfatte flere energiarter. Derfor bør CO2-fortrængningspotentialet også angives, ligesom energisparepotentialet pr. energiart bør
angives.
Bilag 1
Med de øgede fokus på andre tiltag end procesenergi, bør bilag 1 udvides med
flere kategorier af energisparetiltag, herunder tiltag om bygningsopvarmning. Levetiden for denne type anlæg er typisk 15-20 år, hvilket er væsentligt længere end
den angivne levetid for forsynings- og serviceanlæg, som ellers må formodes at
omfatte denne type tiltag.
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen
Underdirektør
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