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Energistyrelsen 
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Den 10. september 2020 

 

Dansk Erhvervs høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder (er-

hvervspuljen) 

 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at komme med høringssvar på udkastet til bekendtgø-

relse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Vi mener 

at, det er afgørende at sætte SMV’er i fokus og akkommodere SMV’er i puljens ansøgningsstruk-

tur. 

 

For mange SMV’er så opstår energibesparelsesmulighederne ved nyanskaffelser eller som led i 

almindelig drift og vedligeholdelse. Energibesparelsen kan derfor høstes når der skal investeres. 

Set i dette lys kan det derfor blive besværligt for SMV’er at deltage i ansøgningsprocessen med 

modellens nuværende struktur. En ansøgningsmodel, med 2 eller 3 vinduer om året udelukker de 

facto mange projekter for at blive gennemført. SMV’er kan ikke udsætte investeringsbeslutninger 

halve eller hele år, og resultatet af dette er derfor, at energibesparelsesprojekterne ikke gennemfø-

res.   

 

De administrative omkostninger for virksomhederne med ordningen er markante for særligt min-

dre virksomheder. Dansk Erhverv forslår derfor, at der laves en specifik pulje og en mere mar-

kedsbaseret ordning for disse, såfremt den nuværende model fastholdes. 

 

For SMV’er er det desuden afgørende, at projekter kan puljes og der kan ansøges via tredje part – 

en aggregator, som jo i forhold til fleksibilitet i elmarkedet spås en stor rolle – jf. nylig høring af 

elforsyningsloven. Det samme er gældende for energibesparelsesprojekter.  

 

Dansk Erhverv er noget uforstående over for at følgende projekter ikke kan modtage tilskud:  

 

• §8, 6) Energibesparelser i forbindelse med energiforbruget til IT- og serverudstyr, herun-

der projekter vedrørende køleanlæg i serverrum og UPS anlæg i tilknytning til serverrum;  

 

• §8, 8) Energibesparelser opnået på baggrund af ændret adfærd.  

 

Vi mener at, der ikke er noget fagligt argument for at undlade disse energibesparelser, såfremt de 

kan dokumenteres. 
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Dansk Erhverv ser positivt på erhvervspuljen, således puljen får et bredere spænd og derfor også 

kan imødekomme SMV’er. Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektivise-

ringer i erhvervsvirksomheder bør de facto være anvendelig for alle erhvervsvirksomheder og ikke 

kun de allerstørste. 

 

Sidst mener Dansk Erhverv, at det er vigtigt at Energistyrelsen rapporterer på hvor mange tilskud 

der gives til virksomheder i forhold til deres størrelse. Denne afrapportering bør være offentligt 

tilgængeligt.  

 

Med venlig hilsen, 

Ulrich Bang 

Klima- og energichef 


